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ΑΙ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΟΙ 

ΤΩΝ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

Δια τΟν μέλλοντα να πραγματευ-&ίϊ περl των όδών καl Εμβόλων τών 

Βυζαντινών πόλεων πλούσιαι πρόκεινται αί πηγαί" τοιαUται δ~ εlναι, &φ~ ένΟς 

μΕν οΈ πάπυροι, &φ' Ετέρου δέ, βραδύτερον, τ&. &πΟ τοϋ Ι' αlcΟνος lδιωηκιΧ 

fγγραφα. Χρ1lσιμον Επ' '{σης ύλικΟν παρέχουσιν o't νόμοι, ot σχολιασταl καl 
λεξικογράφοι ως κai αL πληροφορίαι τών διαφόρων περιηγητών. ~Εννοείται 

δτι πολυ διU. τΟ {tέμα βοη{tουσιν α'i παρΟ:. τοίς διαφόροις σ-υγyραφείiσι κατε

σπαρμέναι καl σπανιώτεραι, δυστυχcΟς, πληροφορίαι, αϊτινες εlναι όπωσδll

ποτε συχνότεραι προκειμένου περl Εμβόλων· πβ. τΟ περl κτισμάτων Εργον του 

Προκοπίου χαl τα τοίi Ψευδοκωδινοίi Πάτρια τfις Κωνσταντινουπόλεως. Εlς 

τUς &.νωτέρω πηγclς ;τροσί}ετέαι at δλίγαι σχετικαl ε'Lκόνες ώς και τα σφζό

μενα ύπολείμματα Βυζαντινών Οδών. 

ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Ε!ΔΗ ΚΑΙ ΟΝΟ:.!ΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

Οί Βυζαντινοl συγγραφείς συχνcl όμιλοϊiσι περl όδών, ηlν &ρχαίαν 

ταύτην μεταχειριζόμενοι λέξιν. ΤΟ δτι και παρα τψ λαψ {}0: ήτο 1l Ονομασία 
Εν χρ1lσει, δηλοί, &.φ" ένΟς μΕν δτι συνη{}έστατα αϋτη χρησιμοποιείται Εν 

παπύροις, μεταγενεστέρο~ς Εγγράφοις, ποιήμασι ι και παροιμίαις 2
, δ..φ~ έτέρου 

δΕ &.παντάται εν κειμένοις τών μετΟ: n\v Ciλωσιν χρόνων 3 καl σ1lμερον δΕ 

δημωδώς πολλαχού περιφέρεται 4
• 

1 Λύβιστρος καΙ. Ροδάμνη, στίχ. 2391 (Μαυροφρύδοu, Έκλογη μνημείων 411). 
τα χρονικό. τοϋ Μορέως, στίχ. 5147 (Schmitt). 

2 Πβ. κά/.1-ιον έναι είς δδ6ν &δελφΟς 11 μητέρα. Λύβιστρος καί Ροδάμνη, σtίχ. 

80 (κωδ. Νεαπόλεως, Lambert). Π β. καΙ. η) ν εν Σητείq. της Κρήτης σημερινiιν πα· 

ροιμίαν .:κωπέλλι μπέμπεις 'ς την δδό, γ λάκα καί μοναχός σου". 
3 Ώς λ.χ. παρ' Έρωτοκρίτφ καt Εν τοίς Κρητικοίς δράμασι Στάftη, Έρωφίλη, 

ΓU:ταρι καί Φορτουνάτφ (Βλ. Σ τ. Ξ α ν {t ο υ δ ί δ ο υ, Έρωτόκριτο;, 640). Παρ' 
'Α χ έ λ '!J, Πολιορκία τijς Μάλτας, στίχ. 860,1331 καl εν τ ψ συναξαQίφ τών εύγενι· 

κι!>ν γυναικών, στίχ. 352 (Krunιbacher). 
4- Κα τα πληροφορίας τοίi 'Αρχείου τ;ijς λεξιχσυ τ;ης νεωτέρας Έλληνικijς ο[ Πόν

τιοι λέγουσι νίiν ό ν ο .δ 6 ς 11 ι'1 ό δ ό ς, έν Δρόβια'''!1 Ήπείρου δ ο Ώ δ ο ς, έν 

Κυπριακοίς ποιήμασι φέρεται ό δ δ ι 6 ς καί Εν ποιήμασι πάλιν τfι.; Βιitυ-νίας τ;Ο 
δ δ ιό. 



Φαίδωvος 1. 1\:oυr.ou/.S 

~Εδ1)λου δ~ 1~1 δδΟς τΟν εUρύτερον δρόμον, ·ι..ατ~ U.ντιδιrι.στολlιν JΊQΟς τlιν 
στενωπόν 1 , 2φ' ΟσΟ'.' δ~ αϋτη &.:;τετέλει κυρίαν όδικ1ιν &ρτηρίαν fχαρακτηρί
ζετο ώς όδΟς <<βασιλιΥ3J>> 2 11 <<δεσποτικ1Ί>> 3 11 <<δημοσιαΥ.lι» 4 11 <<δημοσία>> " 

η «δεμοσία» G 11 Καt (<άμαξLΚ1)» 7
• 

"Rπειδ1l δέ, εν σχέσει πρΟς η1ς Εκατέρω-θεν παρόδο},:-ς s, εκειτο εν τφ 
μέσ φ, Jηιομcί.ζετο κ α 'ι μέση~. _·:::>' __ -:->· 

Ε'ίπομεν εl~Η-υς dνωτέρω δτι 1l κυρία δδΟς εχαρ~--;'ι{-Τηρίζετο cJ)ς δημοσία, 
τοίiτο δΕ. κατ" Uντίi1εσιν :τρΟς τlγν lδιωτικ1)ν, lις μνεία Ύί.νεται εν τοίς ;raπύ
ροις κal τοίς νόμοις 10

• 

Οί ΒυζαντινοL συνωνύμως, δ.ντ'ι του όδός, ελεyον καl δρόμος, ι~J; ιγ fλε-
γον, δJς εσημειc0{)-η, βaσιλιχlι 1) δεσποτικ1) 1) δημοσία όδός, οϋτω :τcJ.λιν 
f.λεγον χα 'ι δρδμος βασιί.ικΟς 11 11 δεοποτικΟς 12 11 δημ6σιος 

13

• 

ι Κατιi τΟν Π ο λ υ δ ε ύ r. η~ 'Ονομc.ιστ., 9,Β7 .:τΟ.ς μf\' εUρυτέρας, όδοiις Cl\• 

:χ:αλοίης, τd.ς δε στενrlς στενωπο{•ς :χ:αL λαύQας». Είς τι~ Βασιλιχιi έν τούτοις (2,2,151) 

φέρεrαι· «όδός εστιν ΊΊ δ.τραπΟς :χ:rι.ί 1°1 πλατεία». 
2 Κ λ Ύι μ ε'\' τ ο ς, Στρωμαt., 7,12:7· 16,91. Χρυσό σ τ ο μ ο ς, PG, 57,434' 

69,563. Σ ω φ ρ ό '\'ι ο ς 'Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, PG, 8ί 3 ,3165. Μ ι χ α η λ ψ ε λ· 
λ ο υ, 'Επιστολαι (Κ. Σc'ι-&α, Μ\'σ. Β ι βλ., 5,286). S ρ a t a, Le peι·ganιene, 165,1. 
Ν ι κ {ι τ α Χ ω ν ι r'ι .. τ ο υ, Χρον. Διήγ,, 7,8· 533,4. 'Ασiζαι τ1ν; !{ύ;τρου, Β' 244 

(Κ. Σά-fl·α, Μεσ. Βιβλ., 6,454) καl πολλαχοϋ &λλαχοϋ. 
3 S 1) a t a

1 
Diρloιni Grreci Siciliani inediti~ 412,7. C η s a; Ι diplonιi, 353,6. 

4 S p a t a, "Εν-&' ά''· 448,5,462,1. C. η s a. "Eνfl,' &ν. 376,5. 

5 Βασιλικά, 58,8,7· 60
1
3,31. Ti'jς δημοσίαι; καί μεγ(~λης δδοΟ. C ιι s a, Ι di-

plonιi, 14,4. c 

6 Τ ι· i 11 c lι e ι- a, S:γll, 71 154,84,67. Κα\. σήμερον r.ατrl τό:τους λέyουσιν fι 
δ ε μ ο υ σ ι ά. 'Η δημοσία όδό;, κατ' ιlντιδιαστολ-fιν πρός τ1Ίν tδιωτι:χ:i-ιν καί τ1Ίν 
στρατιωτικt'ιν. 

C 1.1 s a, Ι cliploιni, 627. Νυν λέ·γουσιν δ. μ α ξ ω τ Ο ς δ ρ ό μ ο ς. 
R Τfι δημοσίq. όδ{j) 11 tί\ παρόδq;ι, Βασιλικά, 58,8,7. 
~ «OUx {ι μεν του τοιούτου (ψυχη) ταίς μέσαις πάλιν τ&ν πόλεων έοικυίά εστι\' 

έν-fl·α γϋν μf:ν έvτεϋ-θ·εν (ιρj•uροΧόπων, ,-ϋν δ' έκεί{}εν τ&ν χαλκοτύπων ό Υjχος πολUς 
γί,•εται». Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, PG, 60,61 ..:τiιν βσσιλικη,. όδΟν και μέσην βαδίζον· 
τες». Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς 'Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, PG, 87 3 ,3165 «την μέσφ• βαδίζεις καL 
ιJ,•τως βασιλιr.Ί\ν~. 1-1 ι χ α ή λ ψ ε λ ι~ ο ί'Ι, 'Επιστολαl (Κ. :Σάθ·α, Μεσ. Βιβλ., 5,286). 
«Qρα Οτι ή κεντριΧωτέρα όδΟς τi'j.; Κωνστα,,τινοωτ:όλεως Εκαλεί:το l\Ηση, περ\. ής βλ. 
'?11 ο r cl t 111 a 11 η, Esqnisse toιJogr<ιphiqne c1e Lonstantinoρle, Gl· 62. 

ιο Corρ. ρaρ. Reineι·i, 95,12. Βασιλικά, 60,3,31. 

11 τ r i η ι' b e ι- a, Syll.,124,95,1t14,111,152,14. C ιι s a, Ι dip1ωni, 353,6,533, 
14. Ι...-. Ρ e t i t, Le nιonastere de N'otre Ω<tnιe de PitiC 17-"'i'jesti.ja, 6~40. 

}\! c ιι s 3, "Ε\•{}' riν. 3[)3,6. τ ι· i η c lι e Γ a, Sy,lι, 237,181. 

13 Η e i s e 11 b e ι· g · \V e η g e Γ, B:γzantin. -pap:yι-i, 13,30. Ί ο υ λ ι α'\' ο ϋ, 
'Ε:πιστολαί, β0,15, 62,6 (Bic1ez). 'Εν f.'Γ{(.1(ί.q;ιρ τοϋ 1586 dναφέρεται v.αl δ η μ ο σ ι α κ η 
δδός. Ρ. L e ιn e ι· 1 e, Actes de Κιιtlιιηιns, 180, ή αί~τ1'j δ' έν έτέρφ f:'Ιγράφφ τοϋ 
1369 χαρακτηρίζεται ό}ς κ α ·θ· ο λ ι κ 1Ί σ τ ρ ά τ σ .. Ρ. L e ηι e r 1 e, "Εν-&' dν. 106. 

Al δδοL χαί οί fμβοi.οι τίίJΥ Βuζαντ:ινών πόί.εων 

ΤΟν zεvτρικΟν ~ ο " δ ' ~ :χ:ατU. η\ν &ozαt~v ε~ ισης ,ρ~μον ,οι μεσαιωνικοl Ί\ιιWν πρόγονοι Εκάλουν 
, δ , "- z.ρησιν, και ι.εωφορω• 1

, ταύτην δέ όΥ κ ' ' -=-δ , ' του- ρομους ε ') ο " ' 1 "' .αι τας ο ου-~ χαl 
"' ' Χ.α .συν ε;τ 'ισ-ης βασιl.ικι)ν 2 η δηuοοίω' ?.ε φ' , ' 
Περ ι τώ I " - c - οι t - ω ο ρ ον . 

'\ κεντριχων ο δ ων οντ:ος τοϋ 'Ί όγου ~' _Q_- ~ Εν Χανίοις τl,... Κ ' ,... , , , ~ _ ' ' ας προστειιη εvταύι'}α δτι 
, 1-;. ρητη,, κατα τον ΙΔ αιωνα dο·ιό ε, " ' " ' πολεω.; ΕχαοακτΊ]οι'ι,'· " , , · ,,_ μ \Ον, η χυρια οδος η1c.: 

" .. · .. ετο ω; <ωουγα μαγιστοα» 4 -
Α' , , , , . 

, δ~ t ~χατερω{}εν tό)'\1 κυρίων καl δημοσίων όδώv τοιαlJται '· ) - • 
παοο οι·' cι c ' - , εκα ωυντο τοτε 

δ I.... ' ουτως υπο των νομων χαραχτηριζόμεναι· <<11 δΕ ·πάοοδο δ , ' 
υναται τι,.. κα'ι δ.μαξ 1 " , " , , ' " ς ι η::; 

δ ~ ., "' , α'\ αγειν χα ι υποζυγια παοαφέοειν» 6 η" <::" δ' • δ . 
ι η" χα 'ι βο' " , c , "'" .... <η ε παρο ο-

, . ~ · υκοΛα και υποζυγια δύναταί τις πεοιφέοειν>> 7 1' ~ " , 1 ~· 
αvι1ρωποv μόνον καl ζό)ον δωδεύειν δι' αϊπη,.. δ~ " ~ 1 ~η δε παροδος 

cΩ δ' ο ~ I , _ ~ εz.ετaι>> . 
• ' ~ ς' ε παρ αρχαιοις Ciμφοδοι ελέγονrο o't παράπλευοοι δοό 9 <Ι 
και παρα Βυtαντινοί-- παοα τα'- 'δ " " " μοι ' ουτω 
δοι j(l " " -δ 11 .,~' ; ·-;,, παρο ους, εχομε-v και nlv δνοuασίαν lJ.uφo-

η αμφο α 1 α τι να ο Σου'ιδας χαοαχτη ,.,_ c c δ , · ' 
ρω{}εv διεξόδους>> 12. " .... ' ρι~ει ως 0 ους fχούσας <<έ:χ:ατέ-

1 κ λ ' ,.. η" μ ε ν τ ο ς, Στρωματ., 7~15,91. Ί σ ί δ ω Π ' 
PG, ι8,236. Α,, ν η ς Κ 

0 
μ ν η ν η 'Αλ 't: , 

1 
~ο ςΥ η λ ο υ σ ι ω τ η ς, 

ρ ί τ ο u, Λόγος dφηγηματικόc:, 19 25 ~:i-J: . ε'='ιας, ,124,ι. Ν ι κ ο λάου Μ ε σ α· 
261,23. Της λέt.εως :πει;ιπεσο~σ ς I ' , eJsen,berg). τ a f e 1, Eηstathii oρusc. 
λέγεται ή όδός~ .... η εις αχρηστιαν, νϋν μόνον εν Αlνφ λ ε ω φ ό ο ~ 

2 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η c: PG 44 41 '5' , μ ω ν, PG 873 34:60 Γ ' _, ' 1 7· ~ω φ ρ 0 ν ι ο ς Ί ε ρ ο σ ο ϊ ύ-
' " _ ' ' · ρ η γ 0 ρ ι 0 u π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ Βίο- του· ε'ν ' • ' 

τρος ημ~Jν Γρη~ορίου, PG, 32,269. ' '=' αγιοις πα-
Σ τ ε φ α ν ο u Δ ι α Χ όνο u Β' ,.. - ' ' ' PG 100 1097 "Α κ ' ιο"' του οσιου μαρτuρος Στεφάνου του' vε'ου, 

, ' · ν ν η ς ο μ ν - Ά'J ξ • ("Εν-&' clv 1073) < λ - , β η ν η ς, .ε ιας, 1,245,5. Ό διάχονος Στέφανοc:_ 
4 Σ. Θ ομι ,ει περt « ασιλικης δημοσίας λεωφόρου». 

π. ε ο τ ο Χ η Μ νημε-α - Έλλ 
5 
Β λ , ~ · 1 ι της ηνικi'jς ίστοοίαc Β' τε- Α' 20 ασι ι:χ:α, ο8,3,12 καί 58,8,7. ... ·' υχ. 1 • 

Β Βασιλικά, 58,3,12. Σύνοψις 1]τtω ' Ο 1 (Ζ b . 
; ~,"αναγο;yiι ηuξημέ,•η, 42 (Zach\. 'Ling:~tha~-. ~~ge~~~~' JGR, 5,524). 

!I Ι υνο~ις ηττων, 0,23 (Zach. ν. Lingenthal JG~ 2191)' , 

10 
-Ι e 1 nι ~ 11 11 ~Β 1 ίi nι n e r, Lehι-buch 3 :137. ' 

1 

. 

Χ ρ υ σ 0 σ τ 0 μ 0 ς PG 51115' 59 399 "ι\._ 
ξιάς, 1,124,7. Θ ε ο δώρο u' Π ' δ ' I ι . ~ ν ν η ς Κ ο μ ν η ν Ύι c: 'Α/ε-ρ ο ρ ο μ ο τ· , ~ · 
2,4:48. Ε ύ σ t α {} ί ο u Παρεr!β 909 1 '' υ I α Χα τα Ροδάν&ην Χα ι Δοσικλέα 
292,33,293157. 'Η λ. μυ~tόλεκτ;ς ·~αl.. ε'ν ο,.ο;~ a f e, 1, Eustatbii opusc.' 268,4,275,72: 

11 Π ,~ "" παπυροιc:. 
ασχαrcιον χρονικόν 4 74 12 Σ ο ·'· δ , • z ω - , , ' ' . υ ι α ς, εν λ άΎυιαi. . " δ 

v α ρ α εν λ. εγκώμιον. Ι. Τ t έ τ t ο u Σ όλι ,' , , και αμφο ον. Λεξικ. 
tranga, Anecdota Gω:~ca 2 4,_.'5~)- ~ • λ, χ α εις Ιλιαδος Β' στίχ. 12 (Ma-
N- ' ' 0 • ..... Χ ο ι α σ τ 'Α ) υν, λησμονη-&είσης τηc: λέξεως. εν Κ , , . ; l ι σ τ ο φ., Λυσιστράtη 5. 
{ι αύλή της οίχίο.ς. - ' ερκυρ{ξ μονο\' Λαι Παξοϊς α φ ο δ ι α λέγ:tαι 

12 Σοu·'δ ' • ' , ι α ς εν Λ. αγuιαί. Ούχί όρ{}- • Σ 
I Η Κω,, , ) ' ως 0 κ α ρ λ ά. τ ο ς Β u ' • σ-ι;αντινου:το ιc: 1111) - " , '-α'\' τ ι ο c 

, • '-Ι ' φρονει οτι αμφοδοι εiλ•αt αί έ 1 Λ ~ -

καταστεyοι καί περίστυλοι όδοί. κατερωυη μιας όδου 



6 Φαίδωνος Ι. ΚοuκοuλΕ 

Αί όδοl τcΟν Βυζαντινών πόλεων εlχον, ώς εικός, διάφορον πλάτος· αί 
μΕν λοιπΟν :Ξξ αlιτών χαρακτηρίζονται ώς πλατείαι όδοl ι 11 δ.πλώς πλα

τείαι 2
, αί. δΕ &ντιδιαστελλόμεναι πρΟς αUτάς, ό)ς στενωποί 3 • 

Αί πλατείαι όδοί, αϊτινες δέον να μΊl ταυτισ{}ώσι πρΟς τCι:ς σημερινU.ς 

πλατείας, τι1ς ύπΟ τών Βυζαντινών λεγομένας φόgα, κατcΧ τοUς νόμους, dκο
λου{}ούντας ΡωμαϊκΊ\ν παράδοσιν, ε.πρεπε κατ~ δρ{}Ον μfν να Εχωσι πλάτος 

δώδεκα ποδών, fίτοι τριών καl ήμίσεος μέτρων, Οπου δ~ εκαιιπτον δέκα καl 

fξ 4 , Υιτοι τεσσάρων μέτρων και έβδομ1lκοντα δύο έκατοστώ~· η κατ~ δρftΟν 
δκτω ποδών, Ύιτοι μέτρων δύο καl τριάκοντα πέντε έκατοστών, δεκαΕξ δΕ 
κατα την καμπ11ν, τουτέστιν, ό)ς προείπομεν, τεσσάρων μέτρων κal έβδομή

κοντα δύο Εκατοστών 5 • 

cΩρίζετο δ~ οϋτως 1l πλατεία' «όδΟς πλατείά Εστι, δι" 1lς δύναταί τις 

Ελαύνειν -&ρέμματα καl &μάξας καl ύποζύγια» 6 η <<δδΟς πλατείά Εστι τΟ πε

ριιέναι καl τΟ Ελαύνειν καl ελκειν καl τΟ βαστάζειν δόρυ δρ{}Ον εt μ1l οί 

καρπο ι βλάπτονται» ? ' 

1 Πρόχειρος ·νόμος, 38,9. Σύνοψις f}ττωγ, 0,23 (Zach. ν. Lingenthal, JGR, 2, 
191), Καi παρ' άρχαίοις ή πολU πλατεία όδΟς Εκαλεiτο π λ α τ ε ί α (Daren1berg -
Saglio, Dictionnaire, 5, 778). 

2 Ί ώση π ο ς, Περl του Ίοuδ. πολ., 1,425. Γρηγόριο ς Ν ύ σ σ η ς, 

PG, 44,152. Μ αλά λ α, Χρονογρ., 160)8,280,21,233,5. Κ ω,, σ τ α ν τ i ν ο u 
Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν'\' ή τ ο υ, 'ΈΚ'&εοις, 345,17. Άρμενο πού λ ο υ, Έξάβιβλ., 

2,4,82. Οϋτω καί ε" τοίς παπύροις. Α 1 f. S t δ c 1{: 1 e, Spatrδmische uηd byzan
tinische Zίinfte (Kiio 9, Beiheft, 149). G. D ο w 11 e y, Imperial buildi11g 
records in Ma1alas, ΒΖ, 38, 309. Ή εν Κωνσω·ντι\οuπόλει Μέσ η χαρακτηρίζεται 
ώς πλαtεiα. Κ ω '' σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ u ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, 'Έκ-θ-εσις, 345,18. 

3 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Νύσσης, "E,•i}' α, •. Πρόχειρος ''όμος, 38,9. Ν ι κο λάου 
Μ ε σ α ρ ί τ ο u, Λόγος αφηγηματικός, 19,25 (Heisenberg). ΚατcΊ. τΟ ΕπαρχικΟν βι

βλίο,, Λέοντος τοϋ Σοφοϋ (3,2 καΙ. 13,1) καΙ. τ(Jν Μ. Βασίλειον (PG, 31,1521) πρός 

τδ.ς πλατείας αντιδιαστέλλονται τό: α μ φ ο δ α καί αί ρ ύ μ α ι. 
4 Πανδέκται, 8,3,8. Πρόχειιιος ''όμος, 38,9. Α 1 f. S t δ c k 1 e, "Εν{}' &ν. 113. 'Εν 

τοίς Βασιλικοίς (58,11 ι') γίνεται λόγος διό: στενωπΟν Εχοuσαν πλάτος δέκα ποδών 11 
καί πλεϊον τών δώδεκα ποδών. '"'Οταν {Ι στενωπΌς lμο δέκα ποδών, τότε δεν επετρέ

πετο αί έκατέρω-3-ε'' αύτης οLκίαι νό: Εχωσι σωλάρια, f\τοι ε~ώστας, 'ίνα μ1l εμποδί
ζωσιν οϋtω τΟ φ&ς καΙ. πρΟς &ποφuγ1Ίν πυρχα'ί5)ν. Πβ. Φ. Κ ο u κ ο υ λ έ, Περl την 

Βuζανtινi]ν οlκίαν (Έπετ. Έταιρ. Βuζ. Σπουδ., ΙΒ' 115,116), 
5 Βασιλικά, 58,8. Έπαναγωγ1l ηϋξημένη, 42,66. Σύνοψις flττων, "Εν-&' άν. Μ α τ· 

{)· α ί ο u Β λ α σ τ ά ρ η, Σύνταγμα κατι:':ι στοιχεiΟ\' 1 κεφ. Γ' (Ράλλη- Ποτλη, Σύν

ταγμα, 6,314). ΚατCι τΟν Ρωμα·ίκΟν νόμον τ-0 έλάχιστον πλάτος τών όδών εtς τα εύ

{}ύγραμμα τμήματα ώρίζετο όκτώ ποδών, δώδεκα δε εfς τd: καμπύλα (Dareιnberg

Saglio, Dictίo11naίre, 5,782). Θ. Δ ε σ π ο τ ο π ο ύ λ ο u, Ή όδοποιία εν 'Ελλάδι 

&πό τών &ρχαιοτάτω'' χρό,•ων μέχρι σήμερον {τεχνικδ. Χρο,•ικά, ετ. 9ον, 21 ίδιαιτ. 

dποσπ.). 
6 Σύνοψις flnων, 'Έ,•&' ιlν. 
1 Έπαναyωyη η\.•ξημένη, 42 (Zaιh. Υ. T~ingent1Ίal, JGH., 4,332). 

Αί όδοl καt οΙ εμβολοι τών Βυζαντινών πόλεων 7 

Ε'ίπομεν δη πρΟς τδ:ς πλατείας όδοUς άντιδιεστέλλοντο αt στενωποί, δια

φορά, 1lν εύρίσκομεν 1lδη καl παριi Πολυδεύκει, δ στις γράφει · «τΟ:ς μεν 

εUρυτέρας, όδοΊJς &ν καλοί ης, τdς δΕ: στενάς, στενωπ()Ίlς>> 1 καi fιν πο.λλοιJς 
αίώνας βραδύτερον πιστοποιεί καl ό Θεσσαλονίκης ΕUστά{}ιος γράφων' <<λέ

γονται δΕ: καl πόλεων στενωποl αt στεναl. Ciμφοδοι>> 2 συμφωνών οϋτω καΙ. 

πρΟς τΟν Χρυσόστομον, δστις πάλιν πολU παλαιότερον διαστέλλει τCις &.μφό
δους τώv στενωπών 3 • 

"Aνrl δΕ τ-ϊlς στενωποϊί, οί Βυζανηνοl συνωνύμως μετεz.ειρίζοντο καi τΟ 
στεν1] 4 , εννοείται όδός, πρΟς δΕ καl τΟ σrε~·όν 5 , άκριβώς δπως οί σημερινοl 
'Έλληνες, ο'ίτινες η)ν στετωπΟν καλοUσι στενόν, εν 'Άνδρφ δε-στυ•ήv 6 , 

CO Φρύνιχος λέγει· <<ρύμη· καl τούτο μΕ:ν οί ~Α-&ηναίοι επι τΥiς όρμης 
ετίΊtεσαν, οί δε νUν άμα-&είς Επl τoi:i στενωποi:i>> καl δ ~Αντιαττιχιστής· <<ρύ

μην oU φασι δείν λέγειν, &λλδ. στενωπόν>> 1
• Έντείi-&εν Επεται δτι, δια να 

λέγεται κοινώς 1'1 στενωπΟς ρύμη κατδ. τΟν Β' μ.Χ. αίώνα, ι<tδ: ήτο πολiJ πα

λαιότερον τΟ Ονομα εν κοινή χρΊlσει, ο)ς U.λλως τε και οί πάπυροι δει
κνύουσι. 

Πόσον δΕ κοινολεχτουμένη -{}(ι ήτο 1l ρύμη καθ-' δλους τοiJς μετδ. τΟν Β' 

μ. Χ. αtώνα χρόνους φανερcόνει ol1 μόνον ή μνεία αUτiiς ύπΟ διαφόρων εγγρά

φων καl συγγραφέων 6 μΕ ηΊν προσΗ1lκην δτι εκοινολεχτείτο 9 , δ.λλδ: και 1) 

εUρυτάτη κατα τοUς μετα ηΊν Ciλωσιν χρόνους καl νUν χρfισις αUτης. ~τενωπΟ; 
λοιπΟν καl ρύμ.η 11 ρύμνη ιο Ύισαν κατcl τοUς ΒυζαντινοiJς χρόνους συνcΟνυμα. 

1 Π ο λ υ δ ε ύ Χ ο u ς, Όνομαστ., 9,37. 
2 Ε ύ σ τ α <& ί ο υ, Παρεκβ., 672,26. ΤΊlν στενωπόν και ιiλλαχοϋ 6.γαφέρει δ 

Ε ύ σ τ ά tl· ι ο ς. Τ a f e 1, Eustathii opιιsc., 250,23. 
s Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, PG, 51,115. 
~ Μ α κ ά ρ ι ο ς Α ί γ ύ π τ ι ο ς, PG, 34,877. 
" Τ ι- i η c h e 1· a, Syll., 152,14, Άσίζαι τής Κύπρου, Α' 286 (Κ. Σάfl·α, Μεσ. 

Βιβλ., 6,232). 

ι; 'Εν "Ανδρα,? 1ί στεν'ιl dρχομέ,•η 6. τού βασιλικοΟ δρόμου καταλήγει εLς njν 
αόλΊlν της οΙκίας. 

7 Φ ρ υ ν ί χ ο υ, 'Επιτομή, 404 (Lol)eck). 'Α'Ι'τιαttικιστής. Bekker, 113. 
8 C η s a, Ι c1ip1oιni, 31,11,59,3,76,8. Η e s s e 1 i n g- Ρ c r 11 ο t, PoCιncs 

Prodroιniques: IV, 108,111. Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ ο υ, Χρον. Διήγ., 512,19. 'Εν 
τι{> πρό τοϋ δεκάτου αl.ώνος γραφέντι μαρτυρίφ 'Ανδρέου τοΟ ΚρητΟς (Act., SS, 
Όκτωβρ., 141) αL ρύμαι μγημονεύονται διαστελλόμεναι τών λεωφόρων. 

9 'Αγυιά· η κοινώς λεγομένη ρύμη. Ε ύ σ τ α{} ίο u, Παρεκβ.1 166,22. 
1 σ "'Ορασις τοϋ ΔανοΊλ περι του εσz.άτου καιροΟ. ν a s i 1 i e ν, Aιιecdota 

Grrecobyzanti11a, 45. Η e s s e 1 i η g- 1) c r η ο t, Poen1es Prodroωiques, Jν, 
111. Διήγησις τοΟ πωρικολόγοu (Wagner, Carmina Grreca, 202). S ρ a t a, Le 
pergamene c;.rece, 445,9. Διό. τόν τύπον ρ ύ μ ν η βλ. S t. Ρ s a 1 t e s, Gran1-

ιnatik, 83. 'fO ύποκοριστιχΟν Q υ μ 1 ς έν Ε:γγράφφ τών &ρχω,. τοϋ ΙΓ' αί&νος. 

Μ i k 1 ο s i c b- l\1 ίi 11 e r, Acta et Diplon1ata, 3,52,5Η. 
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:Ησαν δ' αΊ ρύμαι τότε δύο εLδωv 11 εf•ούτεοαι δ , κα/ου • δ , - " , '" • ημόσιαι 11 βασιλικαl 
. ' μεναι j ι όJν ελευ-&έρως ilδύvατο να διέ/ {] - ' " " &πΟ τf}ς κεντρικfις δilλα δi) δδ 1 ",.. , , ") :>, '!I π~ς' πο/~ιτης, ~1 ιδιωτικaί, 

, , ) , , ΟΊ; ει:. τφ αυ 'lιV της οικια::: οδ1]γουσαι ~ 
·-ι. να ογω,.. ε ε - " , · ~ , ' ~ π ιτα του πΛατους fχομεν τlJV &π/,ω-ς ou',"Ί]l' ' οτειιοο 3 ) , .. ...., ατεΙ'1JΙ' i1' 

• ρυμην χα .ουμενην καl τΟ σrε1•οοούuιον 4 

ε· , Τέ.λοδς-)ποδλ/~αzώς' μvημοvευομfνας ε~~μ~ν καl τcλς τυφί.άς ρύαας 5 τι}- μΊ'] 
χουσας η ,α η χατα τΟ Ετεοοv αχ δ , 'δ , - ' ' ·:ο 

Ν - c , '" .ρο ν ιεζο ους, τα κο ι νως. νϋv τυφλοσόκακα 
lυνηστενω ~ι- ' " ... , Κ, ΠΩ:, κα .ει τα ι ρυ,ιιη εν "Ικάρφ, Κ5) Καρπάι'tω Y.ai Κ 

σια υπρου ούιινJ} Ev Λ, β Χ' ' "' " . αρπα-
, , c ' "'" • εσ φ, ιφ και Σηλυβοία 6 φέοεται δΕ κ ' ' 

νορρυμι ύ~ς στενο,ιιύρι 11 στολομύρι Εν Σύμη 7. .... • ' .... αι το στε-
Συνωνυμος πρΟς nlν ρύμην Ίlτο καl 1~1 ~ - ' λαύρα, τ1)v όπο' ι " Π ' δ ' ' ' εν τοις παπυροις πολύλεκτο,... λ , , ια~ ο οΛυ ευκης λεγει συvωvυμον προς τ1)ν στεvωπόν, Τ', 

Εα~υρα~{) 0 <Ι~αβωρινος χαρακτηρίζει ώς στεν1'1ν ρυ'," 111,, ' δ ην ' ~ "" ο ε ΘεσσαλονίκΊ]ς 
υ στα ιος ως στεν11ν όδόν 9. 

Πεοi των διαφόρω 'δ- - 'δ- , Β , " ' , ν ει ων των ο ων ομιλοlivτες Uς προσ.-&έσω εν δτι " 
υζαντινοι ειχον καl τα βαστέρJΙfα 10 11 διαβατικά 11 δ ο .,; ο ι μ OL 

δ ιαδοό ου " " ' ~ , ~ · ι ι ων ενοουν μικροUς 
'δ .... ! ς ειτε απο της αυλης εlς την Εξόγ{}υραν ε'ίτε &πΟ οΊκίας εtς , ' 
ο ηγουντας 12. • οικιαν 

Τέλος δίστρατοv εκάλουν " , οι προγονοι 11,ω5Jν τΟ σημείον &φ' oU 11ω:ιζον 

1 Ρ. Οχγ., 1634 . 
Ber1in, &ρ. 83. Corpus 
zant. papyri, 1J ,26. 

..eEgyptische L"rkunden ans den k6niσlicher1 IJa ρ R · · 
9

( ,.., b lH useen zιι 
. eιnen, 9,(. Η e ί s e η JJ e r g - \i\T e n g e Γ, By· 

• 2 "Όπως νϋν ε,, Ίκαρία Α Η a h . . h 
(Β t

, h · · · · g 1 ηι 1 c a 1 i L'art 1 op Ι · 
}'Zan ιnιsc - -:\"eugΓίech. Jahrbίicher 6 3'-) ' J u aιre grec 

3 Η . , , ,_,. 
. e 1 s e η b e r g - 1/i,T e η g e r "EνiJ·' &ν. 1131 Π ' ται σ τ ε ν ο ρ ρ ύ μ η. · ' : · αρα Σ ο υ "[ δ '1: φέρε· 
4 Βασιλικά, 58,12 .. 20. k~ ι· h 

900 2 
.... g}'P ιsc e τ.JΊ·knnclen ans byzantinr'scher , 1. Zeit, &ρ. 

: Ρ: O~y., :,99,9,1276,8. Η e i s e η 1J e r R- \\τ e η g e r, "Εν{)>' Τον τυπον υποδεικνύει καl. τΟ τη- , Α , .ιι. _ , rlν · 11,31. 
λοϋν τΟν άνιi τα , , , - ς πυρα,υ·ου της Ναξοu ρ u μ ν a ς -ι;Q δ _ 

, ς ρυμνας ασκοπως περιφερόμενοΙ•. 'Εν Πόντ η ρ υ μ ι δ ι ν χαt ρ u ' δ , Θ, , Ψ ρ u μ ί ν, έν Νισύρι:ρ 
7 Μ Γ μ ι α' εν .... !"JQ'I: λεγεται ιl μικρΟ: όδός. 

. ρ η γ ο ρ ο π ο υ λ ο υ, Ή νi]σος ΣύμΊl 14 
3 Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ c 'Ο, q 3_ , _ · 

.λαύρα· δημόσιος στενωπόc -,: ~ομασt".,' ,_,, (. Εν τφ .λεξιχψ ωί:i Φωτίου φέρεται· 
9 

<' , , _, αμφο ος, ρυμη. 
Ε υ σ τ α {)· ι ο υ Παρ εκ β 1922 "",.., Έ ' , 

ναρά λεξικψ φέρεται· λ~ύρα, πλα-~εία ρ~ο ~~ κ:τ:ο~~~.ι:. Ε'\: τψ επ' 'Ονόματι ίΟίi Ζω 
γαΛη πανταχό-&εν λαύραις διει/ ·ιι , • μλ. , . Ησυχιον, διαλαυρο~· ο1κία με· 

'" Θ : •11. μενη η εγομενη πεοιάμφοδος 
~ αυματα τοίi 'γ' 'Α , " · α ιου ρτεμιου (Α. Παπαδοπούλου- Κε α έω V . ' 

sacra, 27·.6), Πβ καi τΟ Έλl , ) 'i: , ρ μ ς, arιa Grceca 
. " Μ, , k Ι . . ,ηνιχον ,_ε'='ιr.ον τοίi Du Canσe έν λ β α σ , 

1 ο s 
1 

c h _ :\Ι ·· 
1 

"' · τ ε ρ ν ι ο ν. 
ι2 λ , , , ~ u ,] e ι·, Acta et 1Jiρ1omata, 5,356. 
Β . το Ελλψιr.ον γλωσσαυιον του Πu Cano-e έν ί δ Ι' , b '· ι α J α τ ι κ ο ν. 

Αί όδο!. χαl οί fμβο/.οι τό'.Jν ΒυζαντινWν πόλεων 9 

11 ε!.ς δ συνηνοi:•ντο δ{!ο όδοί ι, τρίοδΟJ' 11 τριόδιοl' 2 το ες ού τρεlς εζεκίνουν 
όδοί, τΟ τoii "Οφεως τού Πόντου τριδρόμι, rεrράμφοδον δΕ τΟ μέρος Εν φ 
διεσταυροliντο δύο όδοί, τΟ κοινώς νiiν σrαυροδρόμι, Εκατέρας τών διασταυ
ρουμένων όδr)")\ι καλουμένης καl σrαυρωτι)ς όδοϊί 3

• 

Καl ταύτα μΕν δια τί/.ς ΕντΟς τών πόλεων όδούς, αϊτινες, ώς Ελέχ{)η, 
ϋ.λλοτε ήσαν εUρύτεραι χαl Cί.λλοτε ση:νώτεραt, προκειμένου δμως ;rερl διόδων 
Οι' Ορεινών 11 &ποκρ1lμνων μερών 11 διU μέσου &γρών Εχρησιμοποίουν οί 
Βυζαντινο'ι τα χα 'ι σl1μερον καλούμενα μοJιοπr.ίrια 4

, τU όποία οϋτως όρίζουσιν 
οί νόμοι· «Μονοπάτιόν Εστι δι' ού τις δύναται παρελθ-είν ποδl καl Εφιππος>> ~· 
η <<τΟ δΕ μονοπΔ.τιον πεζΟν μόνον Cί.ν-&ρωπον δέχεται» G η <<μονοπάτιόν εστι 
τΟ περιιέναι κα'ι. διακινε"ϊν U:ν-&ρωπον χωρ't.ς ύπο'ςυγίου» 

7

• 

Η ΕΠ!ΣΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

Τών Βυζαντινών χωρίων οί δρόμοι δΕν Υ]σαν πάντοτε όμαλοl καl εστρω
μένοι, τΟ αυτο δμως δΕν ε"ίναι δρ-θ-Ον να δεχ{}·"U τις καl διU τΟ:ς όδοUς των 
πόλεων. "Ηδη δ 'ΙουλιαvΟς περιγράφει τας λεωφόρους τών πόλεων Εστρωμέ
νας μΕ χάλικας Εφ' ών ε"ίχε Επιχυ&Υι χιΟμα s, πρΟ αυτού δΕ ό ΛουκιανΟς δ μιλεί 
δι' όδΟν <<Εστρωμένην χάλιξιν καl δυσπάτητον δξέσι κέντροις λί{}·ων>> 9

, δι' 1\ν 
Εργασίαν &ναμφιβόλως .-&α ΕχρησιμοποιοVντο τΟ: ύπΟ πολU μεταγενεστέρου 
συγγραφέως αναφερόμενα <<πρΟς εξομάλισιν τών τρίβων &ναγκαιότατα πτύα 
χαl τύκια καl σκαπάναι>) 10 • ΤΊ~Jν μέριμναν ϋ.λλως τε τΥις επιστρώσεως τών όδών 
δεικνύει χαl 1l πολλάκις, κυρίως εν τοίς Εγyράφοις κα'ι τοίς νόμοις, &ναφερο-

ι τ Γ i n c h e r a, Syll., 298,225. 
2 "Α ν ν η ς Κ ο μ,. η ν η ς, 'Αλεξιάς, 1,124,7. S ρ a t a, Le pergaιnene, 

181,2. C u s a, Ι diplomi, 527,11. Τ r i n c l1 e r a, Syll., 107,82. 
3 S ρ a t a, Diplotni Greci, 30,5. 
4 ΙΖ u d ο 1 f ν a r i, Incerti scι-iρtoris b:yzantini sreculi Χ libcr de Γe ιlli

Jitari, 7,9·8,9·11,21. Τ r ί η c h e r a, Syll., 298,225. S p a t a, Diplomi Greci, 

420,2. Διήγησις του Διγε,•η, στίχ. 1913 (Μηλιαράχη), 
5 Βασιλικά, 58,3,12. "Επαναγωγ1l ηύξημέ,•η, 42 (Zach, v. Lingenthal, JGR, 

4,332) . 
6 Σύνοψις Ύ)ττων, 0,23 (Zach. Υ. Lingenthal, JGR, 2,191). 

7 Σύνοψις, 0,1 (Zach. ν. Lingenthal, JGR, 5,524). 
8 'Ι ο υ λ ι α ν ο ίi, 'Επιστο.λαί, έπ:ιστ. 98,180 (Bidez). Πρόκειται δηλα δ1l περt 

τών σκυρω-ι;ών όδών των &ρχαίων. Θ. Δ ε σ π ο τ ο π ο ύ λ ο u, 'Η όδοποιία Εν Έλ· 
λάδι &πΟ τΟ)ν άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον (ΤεχνικCι. Χρονικά, Ετος 9ον (1940) 

18 !διαιτ. ι:iποσπ.) . 
9 Λ ο υ;-: ι α ν ο ϋ, Τρr.ιγφδοπ., 226 &πόσ. Πβ. Η e r m a 11 n- R 1 ίi rnn e r, 

I .. ehΓbucb 3 ,138. 
1 0 Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι rl τ ο u, Χι.ιον. Διήγ., 81,1. 
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μένη όδοστρωσία καl ό δι' αυτην φόρος 1
• ~ ΑλλCι.. καl χατ' αλλον τρόπον~ 

πΗιν τών σκύρων, Επεστρώννυντ:ο τότε αί Οδοί, ώ; μαv{}άνομεν Εκ τε τών 

νόμων, οϊτινες όμιλούσι περl τού <<στρώσαι λί{}ηις ηlν όδΟν η &.ποστρώσαι>> 2 

καl Εκ χωρίου τού Θεσσαλονίκης ΕUσταΗίου fν-&α φέρονται nl έξης· <<καl τΟ 

στρώσαι κal Ε:πl λί1}ων λέγεται άς δηλοϊ τΟ Εστρωσε λί-&οις nlv όδόν» 3
• 

5Ησαν δ' οί λί{}οι ούτοι σκληροl Cφ&ογcίJνιοι 4 καλώς πρΟς &.λλ1Ίλους 

προσαρμοζόμενοι καl f:;τt τού Εδάφους καταχωννύμενοι r, τοιοUτοι δΕ σcbζονται 

σ1lμερον εLς nΊv περιοχ1Ίν τοϋ ΤΟπ- Καπού της Κωνσταντινουπόλεως. Άλλα 

καl μΕ πολυγωνικ<1.ς η τετραγι6νους πλάκας Εστρώννυντο οί κεντρικοl δρόμοι 

οϊ τε εντΟς των πόλεων καt oL εκτΟς αUτοJν εlς αUτU:ς άγοντες 6 • 

Τοιαύrην δια πλακών στρώσιν δια τ1)ν εποχ.Ί\ν του ~Ηρώδου εν Άντιο

χείg &.ναφέρουσιν δ τε Ίώσηπος καi ό Μαλάλας 7 , τΟ αUτΟ δΕ Ομολογείται καt 

δι~ Ciλλας πόλεις, κα'ι δ1l ηlν Κωνσταντινούπολιν, εlς τU προάστια τi); όποία; 

&ναψέQΟVταt Πλακόστρωτοι όδοί g 1 U.λλU. Κα 'ι εν αl.~tύ τύ πόλει D. 

1 Βλ. τ1)ν 24ην νεαι;:ιr~ν τοίi Ίοuστινιανοι! (Zacl1. Υ, Lingent!Jal, Iιnperatoris 
Justiniani Novella= qnre νοcaηtιιι-, 1 ,156). Βασιλικά, 5,1,4·16, 1,27. Μ i 1.:: 1 ο s i c h · 
:\1 ίί 11 e Γ, Acta et Diploιnata, 6,47. 

2 Βασιλιχά, 58,8,11. Ιlβ. καί τ1iν 11ττονα ~ύνοψιν Κ, 9,24 (Zacl1. ν. Lingen
tbal, χ; R, 5,391). 

3 Ε U σ τ α & ί ο ο, Παρεκβ., 1368,48. 
4 Ό Μ αλά λ α ς, Χρονογρ., 280,20 ι}ναφέρει δτι έ;τl 'Λντωνίνου Πίου π&σαι 

αί όδοί της Άντιοχfiας έστρώ&ησαν δια μuλίτου λiitoυ. 
5 Σ υ μ ε ώ ν ο ς l\I ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ, Βίος τών α γιων 1\ύρου και 'Ιωάννου, 

PG, 114,1249. Ό περιyράφων τΟ (iνάκτορον τοU Θεοδώρου Μετοχίτου λέγει δτι οί 
δρόμοι ο[ εlς αUτΟ ι:lyοντες i]σαν «έ·Ωtω:τοι κατορυχέεσσι λίti'Οισι». R. G u i 11 a η c1, 

Le ρa1ais de ThCodoιτ ::\'Ietoclιίte (Reνιιe des etιιdes GΓeα1nes, 35,90). 
6 Σ υ μ ε {iJ ν ο ; l\'1 ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ, "Εν&' άν. Μ α λ ά I. α, Χρονογρ., 223, 

17. Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς Ί ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, PC.;, 87·',8688. Ό Ίώσηπος (περί tοϋ 

Ίουδαϊκοϋ πολέμου, 1,42~ι) Uμιλεϊ περl όδοiJ έν τfl 'Αντιοχείq. τi'jς Συρίας έστρωμέ· 

''ης «ξεστψ μαρμ((ψ[1» 11 «λίΟ-φ ξεστι[ι» ι;1ς δ αUτΟς λέγει Εν τft Ίουδα.ίκίϊ Ο.ρχαιολο· 

γίψ του (1G,δ,4). 
7 'Ι ω σ {ι π ο u, Περ!. τοϋ Ίουδ. πολέμου, 1,426. lΊ1 αλά λ α, Χρο''Ο')'ρ., 223,17. 
8 Τ a f e 1, F.nstatl1ii oρusc., 111,62. Η. D c 1 eh_a :;.- e, Deux t:ypica b:y·· 

zantins de 1 ·epoqίιe des Paleologιιes, 133. 
~ Τ a f e 1, ~Εν{}' &ν. 311,19. Πεοl τοϋ Κωνσταντ1νοu Θ' δμιλό)ν δ Μ ι χ α 'Ι) λ 

Ψ ε λ λ Ο ς (ΧρονογQ., 149,4: Σάtl·α) λέγει δτι «καί οί λί-&οι t&ν Εδαφών &πεστρώ'\•· 

νυντο, 'ίνα μ1l Ολισ-&αίνυ περL ταϊς πλαξtν ό 'ίππος αUτiρ». ΚαΙ. ό "Αραψ δε περιηγη· 

τιlς Ibn Batoutah, κατΟ. τόν ΙΔ' αίώνα, λέγει δτι αί όδοl της πρωtευούσης ήσα'' 

πλαΧόσtρωτοι. J. Ε b e r s ο 1 t, Constantinople lηrz;:ιntine et les νOJ1agenrs du 
I,eνant, 4-±. ΑΙ πεσ!. πλσκοστιlισεως λοιπ6ν τc'IJ\' όδ&ν τ.ϊις 1\:ωνσταντινουπόλεως μαu· 

τuρiαι εΙναι σαφέσταται, δεν Εχει δ{!·εν δίκαιον δ KΓaUse δταν γράφυ δτι πιitανΟν 

είναι να εΙχεν ή Ι<ωνσταντινούπολις πλακοστρ(ί>τοuς όδούς, μ' δλον δτι. ο-Μεν περl 

τούτου tεκ~ηlριον εi"iρεν εLς -ω.Jς Βυζαντι,•ούς συγγ()αφεiς (Κ Γ a η s e, Die Byzan
tiner des Mittelalters, 22 τοϋ π()ολόγου). 

Α ί όδοl καt οί εμβολοι τιϊη· Βuζανrινών πόλεω'' 11 

Αί οϋτω στοωννύιιεναι όδο'ι ήσαν αί μΕ τ1)ν Λατινικ1lν λέξιν οτράrαι 
καλούμενα ι (νίre-strat~), δι' ή ς λέξεως κατόπιν εδηλοUτο πάσα όδό; 1

, πρΟς 
δΕ καΙ. οτρωταί 2 , αL δΕ δια πί.αχcϊ)ν, πl.ακωrαί 3

• 

Η ΊΏΝ ΟΔΩΧ ΕΠΒΙΕΛΕΙΑ 

Πλ1)ν τfις Οδοστρωσίας, δι' 11ν lδιαιτέρω; καl βασιλείς ενδιεφέρονrο 4 χαΊ 

διάφοροι U.λλαι ΊJπΕρ τών Οδcϊηι Ελαμβάνοντο φροντίδες ΊJπΟ ιδιαιτέρων κρα
τικών Uπαλλ1lλων ,>. Τοιούτοι διd. η) ν πρωτεύουσαν Ίlσαν δ Ι!παgχος τijς 

πόλεως 6
1 

διU τU.ς πόλεις τilς Λυκαονίας χα 'ι Πισιδίας Επl ΊουστινιανοU ό 
, , , , ,. ) ') c ~ , s " ~ ' 9 , ' ε' ' 

πραιτωρ •, δια διαφορους αΛ ιας ;το ,εις οι αστυJ'Ομοι η αγορανο,ιιοι και πι 

Βενετοκρατίας εν Κφlτη ό dominus caρitaneus ιο. 
Οί Qρχοντες λοιπΌν ούτοι f.φρόντιζον νU. όμαλίζωvται, καθ-ίστανται 

εUΗείαι κα'ι Επισ:χευάζωνται αί όδοί 11
, ν" &ποφεύγεται δΕ παν τΟ δυνάμενο ν 

ι Στράtα γό.ρ ή Εστρωμένη δδΟς τi) Λατίνων καλείται φω;·ϊϊ· Π ρ ο κ ,ο π ί ο υ, 
Ύπερ τόη• πολέμων, 2,1,7 δδός' ή στρrίια λεξικ. Ζ ω ν α ρ 6.' την στράτα'' ηρχουμουν 

ποτΕ ιιΕ πείναν καί με δίψαν. Η e s s e 1 i n g - Ι) e 1· n ο t, Poemes PΓodronιi· 
ques,· IV, 227. Ν ι κ {ι ι α Χ ω ν ι ά τ ο υ, Χuον. Δoly., 733,14. Καλλίμαχος χαl 
Χρυσορρόη, στίχ. 2051. c 11 s a, Ι diplomi, 386,2,559,6. τ ri η c h e Γ a, 8:;.·11., 
112,85,12!,95. Σ π. Ζ α μ π ε λ ίο υ, 'Ιταλοελληνοω, 101. 1\f i k 1 ο s i c h -l\1 ίί 1· 
1 e ι-, Acta et Diplωnata, 6,23-6,14. 'Εν τ ψ βίψ ΣυμειΟν τοϋ κατα ΧριστΟν σαλού 

(PG, 93,1676) φέρεται χαt τό ρi'jμ(J. π α ρ α σ τ ρ α τ ί ζ ω. 
2 Βίος καL μαρτύριον του άyίου Δομειίοu (Anal. Boll., 19,295,20,298,1,299,10, 

315,3). Strata· στρωτ{J, CGL, 2,439,19. 
3 Κ ω ν σ τ α ,, τ ί ,, ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο )' ε ν ν 1i τ ο υ, 'Έκ{}εσις, 438,8. 'Έδα

φος έσtρωμένον δια πλαχf!Jν 1\ μαρμάρων zαvακτηρίζεtαι ω; π λ α κ ω τ (J '\' 11 
μ α ρ μ α ρ ω t ό ν. Κ ω ν σ τ α ν t ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν {ι τ ο υ, "Εκ{!ι:σις, 

84,5,106,13. 
4 Περl τοίi Μ. Κωνσταντίνου λέγεται δτι ,η']ν οlκοδομών yεφύρας καί όδοσrρω

σίας κατασκευό.ζων». ('Ι ωά ν\' ο υ, Μνημεία άγιολογιχά, 220). Π β. καl τ1lν άνωτέt]ω 
μ\•ημονευ&είσαν νεαρU.ν τοϋ 'Ιουστινιu.νοϋ. :Σημείωσον δτι αl βασιλικαί δδοl συ\'ετη. 
ροϋντσ καl ΕπεσκεuιJ.ζοντο δαπάναις toU χράτους. 

.:; 'Εν Ρώμη πρΟς τΟν rικοπΟν τοϋτον ύπ1ωχον oi curatores νiaΓuιn 11 Yiocιni, 
•Ε.J,/-,ηνιστt δε όδών Επιμεληταί. Πβ. D u C <ι η g e, Constantinopolis Cln·i

stiana, 69. 
G Βασιλικά, 58,11,10. Έπαναγωy{1, 39,34. 
7 Βασιλικά, 6,9,4,58,8,6. 
R Πανδέκται, 43,10. Βασιλικά, 58,8,8,11,12. 
9 Α ι β α ν ί ο υ, ΔιJσκολΩς ό)λισ&εν § 6 τόμ. 6,554 (FOrsteΓ). 
JO Η i Ρ· Ν ο i r e t, Docιιιυent.o; inedits υοιη serνiΓ a 1'11istoiι·e (]e la do

ιnination νenitienne, 445. 
11 Βασιλικά, 58,8,11. 
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νc'ι. βλάψη αυτας καl σμικρύνη τΟ μικρΟν U..λλως τε πλάτος α-L•των. Οϋτως &πη
γορεύετο ot εργαστηριακοl νU. ι%τωσι πρΟ τών εργαστηρίων των διάφορα 
αντικείμενα, εξαιρουμένων των κναφέων, οϊτινες 1lδύναντο νcl. άπλώνωσι 
φορέματα καt τών τεκτόνων, οϊτινες 1~1δύναντο να τοπο{Jετώσι τροχοUς εlς τόσην 
δμως &πΟ τfjς Β·ύρας τών εργαστηρίων των &πόστασιν, ό)στε νcl. δύναται νΟ: 
διέρχεται ιΪμαξα 1

• Κατα τΟ επαρzικΟν δε βιβλίον (13,3) &πηγορεύετο εlς τοUς 
ααλδαμαρίοvς (παντοπό)λας) 1 εUπρεπείας χάριν, να εκ{Μτωσιν εlς τUς δδοUς 
κατα τΟ:ς ΚυριακU.ς χα!. δεσποτιχCt:ς έορτc'ι.ς τU. εμπορεύματά των 11 δταν δια 
τών Οδων εγίνετο βασιλικ1l προέλευσις. 

~Επειδ1l δέ, Ενεκα τijς στενότητας τών δρόμων, τΟ φώς αUτών 1lτο Ολί
γον, διU τούτο δεν Επετρέπετο να κατασχευάζωνται εξώσται τών οlκιων τα 
λεγόμενα τότε aωλάρια 11 ταβλωτd είς τclς Οδούς, των Οποίων τΟ πλάτος Ύιτο 
μιχρότερον τών δέκα ποδών, οVδε vU ύπάρzωσι κάτωΒεν τών Εξωστών τού
των, καΙ. πρΟς -ύποβάσταξιν αυτωv, τοίχοι η κίονες λί8ινοι 11 ξύλινοι, ΟΟστε 
να dδικ1iται ή όδός 2

• Οί κατασκευαζόμενο ι επ~ Lσης &ξώσται ΟΟφειλον ν~ &πέ
χωσι τών dπέναντι αVτών τουλάχιστον δέκα πόδας 3 • 

'Εννοείται δ~ δτι, παρα τclς απαγορεύσεις ταύτας καΙ. τας ύπΟ του νόμου 
εlς τοiJς παραβάτας Ε:πιβαλλομένας ποινάς \ αναφέρεται δτι πολλών d:ρχόντων 
αί οΊκίαι τοσούτον :Ξξείχον, όSστε να σχηματίζωσιν αύται στοUν καλύπτουσαν 
η)ν δίοδον 5 • 

Έπ' 'ίσης αUστηρώς &πηγορεύετο, Ciνευ διαταγΥ}ς τού επάρχου της πόλεως, 
να φράσση τις τCις ρύμας δια τΥjς κτιζομένης οΊκίας του fl, οUδ' Ε:πετρέπετο, 
επι τίϊ προφάσει ανακαινίσεως, να ύψώvη τις η να χαμηλώνη η να μηκύνη 
τfιν δδ(η, 7 ·i1 να χάμνη δπfιν 11 γέφυραν εlς δημοσία\' Οδόν, όπότε Εν1lγετο ώς 
βλάπτων α1Jηlν s. 

1 Πανδέκται, 43,7,8,10, Βασιλικά, 58,8,12. Σύνοψις Κ, 9,24 (Zach. ν. Lingen· 
thal, JGR, 5,391). 

2 Νόμ., 12,5. Βασιλικά, 58,8,10. 
3 Ζ ή ν ω\' ο ς, Διάτ., 128. Λ έ ο ν t ο ς~ ΝεαQά, 113 (Mignc, PG, 107,652). 

Βασιλικά, 58,11,9. 
4 Ό Θεοδοσιανός κώδιξ όSριζεν, ϊ"α ό τοιούτος 1Ίλιακός κρημγίζεται, ή δΕ οι~ 

κία πCiσα κατέχεται ύπfρ τού δημοσίου (Βασιλικά, 58,11,9), η δΕ διάταξις tσU Ζήνω· 
νος, 'ίνα δ κύριος της οl.κίας πληρώνυ ώς πρόστιμον δέκα λίτρας χρυσίου, δέκα δ 
Εργολάβος ll ιiuχιτέzτωγ, ό δε κατασκευάσας τεχνίτης να tύπτεται καl Εξορίζετ:αι 
(κrJ:ιδ. Θεοδ., 25,5). Βλ. πευl τών &Υωτέρω Φ. Κ ο u κ ο υ λ έ, Περl. τ1)·ν Βuζαντιν1lν 
οlκίαν, Έπετ. Έται.ρ. Βυζ. Σποuδ_ ΙΒ' 113 έξ. 

5 
S i 1 ν. c;. 1\f e r c a t i, c;li aned(1oti d'un codicc Bolognesc, ΒΖ, 6,140. 

6 Έπαναγωγ1l, 39,34. Πιιόχειρον ηUξημένον, ;_·8,38 (Zach. v. Lingenthal, 
}GR, 6,320). 

7 Βασιλικά, 58,8,12. 
11 Βασιλικά, 58,8,7. 

Λ ί όδοl zαi oi f:μβολοι τιίJν Βuζανην{ί.:ιν πόλεων 13 

'l'{l.o; ελαμβιi\'εtΟ ;τρόνοtα1 ί\·α κατU Τl)ν ρυμοrομίαν αί όδοi βλέ;τωσι 

πρΟς t1νατολf.iς, lνα Μzωντυ.ι ;rερισσ()rερον φf0ς 1
• 

!Ι ΚΑΚΗ ΚΑΤλΣΤΑΣΙΣ τω:: ΟΔΩΝ 

Παο" δ λα Εν τούτοις η'ι λαμβανόμενα μέτρα, 1l χαπiστασι; τών όδ&ν 

τι!Jν π6λ;ων, καl Ω1'1 χα 'ι τ(ίJν τfι; πρωτευούσης, δΕν ilτo κα{}" δλου καλή' περιη
γητlις του ΙΒ' αlιΟνος, ό ΟΩοη de Dcuil, Εyραψε περl τfις Κωνσταντινου

;rύλεο.)ς· ωl πόλις είναι ρυπαρr'ι χα!. πλ1lρης &κα{)αρσιών>> 2 1 εν ψηφίσματι δΕ 

τf]; Βενετιχ-ίl; συγκλήτου του 1-±05 Ομολογείται Οτι ή πόλις τού CΗρακλείο-υ 

1iτο «dχάΗ-αρτος 1 c(ις ε1ναι γνωστ6ν>> 9
• 

Καl Επεβάλλετο μεν νf':ι ρίπτεται ΕκτΟς τών πόλεων <<πάν το αzρείον κα'ι 

f1πόβλητον ώ; ;τρ<Jς n\v τών ζώντων χρήσιν>> 4
, ε1ς τΟ:ς Βυζαντινclς εν τούτοις 

δδοUς fΊδύνατ/1 τις ν<! 'ίδη &περριμμένα ράχη 5
, παλαιU δέρματα", ι~-νησιμαία 

~~cί)α 7 πα ιδίων &πο·zωρ{μιατα s καl χόπρον ~ 11 διάφορα τών οtκιών &πορρίμ-
~ . , , , , 'I , 
ματα ιο 1 πρΟς δf καl εΊ.ς τr}ς δημοσίας ΟδοUς καl τι1ς στοας και φατνας α ωγων 

' " ' ' ζ- - δ δ ' " 'Cωων η και τα φα ταυτα προσ ε εμενα . 

- . Κατι:l τοiJς νόμους, οί &στυνόμοι Επρεπε νc'ι φροντίζωσι νΟ: μi~Ι ρίπτεται 
εLς τUς όδούς τι τΟ βλάπτον αUτάς 12

, ύπΟ τΟ τί δΕ τούτο, πλfιν τών &πορριμ-
' , , crδ c μΔτων, περl ιΙηι &vωτέρω ό λ6γος, εννοούνται και τα ρυπαρα υ ατα, ως πιστο-

1 Ε υ σ τ ά tf· ι ο ς 'Α ν τ ι ο χ ε ί α ς, PG, 18,724. 
~ ]. Ε ]J e r s ο 1 t, ConstantinoιJle lη.rzantine et les νoyageurs dn Le

νant, 33. 
s Η i ρ. Ν ο i r e t, Documents inedits pour serνir 3. 1 'histoire de la do

nιination ν Cnitienne, 449. 
-1 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, PG, 44,605. 
δ Τ a_f e 1, Eustathii opusc., 298,15. Δ η μ η τρίο u Κ u δ c6 ν η, Έπιστο

λα!. (Boissonade, Anecdota ΝΌνa, 256). 
r, Πανδέκται 43 1 Ο. Βασιλικά, 58,8 ,12. 

' ' ' Ν ' "Ε,•-&' cl.ν • Χ ρ u σ ό σ t ο μ ο ς, PG, 59,399. Γ ρ η y ο U ι ο ς 1 u σ σ η ς, · 

Βασιλικά, "Εν&' ά\•. 'Ι ω σ 1l φ Β ρ υ ε '' ν ( ο υ, Λόγος δεύtερος εlς nlν σωτήριον 

σταίΙοωσιν, 2,163 (fκδ. Βοuλγάρεως). 

~s 'ΑκολοufΗα του σπανοU (Legrand, Bibl. Gr. νu1g., 2,37). 
9 Γ ρ η γ ό ρ ι 0 ς Νύσσης, "Εν{}-' άν. Πανδέχται, ''Εν{}' άν. Βασιλικά, 

58J8,12. - ' c 

10 ΤαUτα Ε:ν Kρ{]ttl, Ε:πί Βη•εtοκρατίας, συνει{Ηζετο \'α σu~κεντρω·ντ.αι εις-,- ωρ_ι

σμένον δι' fκαστον έ,•τΟς τfις πόλεως μέρος καλούμενον κ ο π ρ ε α'\', Η ι p. -:\ ο ι-
ι· e t, '"E,•tt·' &ν, 175. , 

n 'Α ρ μ ε ν 0 π 0 ύ λ 0 u, Έξάβ., 2,4,26. 'Α γ ι ο u 'Α -&α ν α σ ί ο u, Είς τό 

ποοεu&έ,•τες εiς τ1)ν &πέναντt κώμην, PG, 28,180. 
12 Πανδέκται, 43,10. Βασιλικά, 58,8,11. 
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πωείται Εκ τιΟν νόμων, οϊτινες &πηγόρευον νcΊ. ~ol εχδίδωσιν εlς πλατείαν 11 

ρύμην πόλεως 11 κώμης οί zαλαστt)ρες ρυ;ταριJΊν ύδιi.των <<διιl. τc'ι.ς γινομένας 

&πΟ τούτων βλάβας τοίς παριοUσι>> 1
• 

<Όη βέβαια &πΟ καιρού εlς καιρόν, κα'ι δ1l εL; ό)ρισμ~νας περιστάσεις, 

Εκαf1-αρίζοντο ot δρόμοι, εχομεν μεμαρτυρημένον· οϋτω, προκειμένου νι'χ. γίνη 

δημοσία βασιλικ1l προέλευσις 11ι~·ριαμβε1Ι!l-Χl) ύποδοχ1Ί του επανερχομένου 

νικητοϋ βασιλέως 11 στρατηγοΊ\ ό τ1)ν καΗαριότητα τΥjς πρωτευούσης Επο
πτεύων επαρχος τΥjς πόλεως διέτασσε νU φιλοκαληι~·ιUσιν οί. δρόμοι 2

, μέτρα 

δε καΗ·αρισμοU όδών Επl Ηενετοκρατίας 11 Φραγκοκρατίας μαρτυρο·Uνται Εν 

Κρ1lτη καi Κύπρφ. 
Γνωρί.ζομεν λοιπΟν δη Εν <Ηρακλείφ της Κρ1lτης, κατα διάταγμα τού 

' ' ' ~ - , ' ~ 1360, Ε:καστος των κατοίκων c/.πηγορευετο να ριπτη εκ τη; οικιας του ακα-

{}-αρσίας εΙς οίονδ1lποτε μέρος. Τ1Ίν cΧποκομιδ1\ν &νελάμβανον κα{}' έκάστην 

δια τεσσάρων κάρρων δόJδεκα όδοκαΒ-αρισταl πληρωνόμενοι ύπΟ τών κατοί

κων, dναλόyως τΎjς οLκονομικfiς έκάστου καταστάσεως, τών πλουσίων μάλιστα 

πληρωνόντων τΟ εLς τοUς πένητας &vαλoyoUv ;τοσόν 3
• Οί όδοκα-&αρισταl οίiτοι 

εLδοποίουv διU κέρατος τοUς κατοίκους νcl φέρωσιν εlς τΟ:ς άμάξας των δ, τι 

εlχον &.πορριπτέον. 

τας συγκεντρουμένα; δ' dκα&αρσίας Cόφειλον οί αUτοl όδοκα-&αρισταl 
να ρίπτωσιν ΕκτΌς τΥ]ς πόλεως είς ι!:J·έσιν καλουμένην κοπρέαJ'. 'Εαv δ" ούτοι 

παρημέλουν τΟ κα{}Υjκόν των τούτο, τότε iliφειλον κα-&' 11ν ήμέραν δεν είρ

γάσΗησαν να πληρcδνωσι δώδεκα γρόσια. Έπίσης ύπεχρεοUντο οί πολίται να 

φιλοκαλcΟσι κατα Σriββατοv τΟ πρΟ τΎ]ς οlκίας των μέρος τΥjς όδοϋ 4 • 

Κατιl τας Άσίζας τfΊς Κύ.-τρου, περίπου κατU t1Ίν αlιη~Jν Επο;οlν, διετάσ

σοντο o'i Κύπριοι <<νU φουρκαλήσουν τα στενc\>) καl μciλιστα τΟ πρΟ τfις 

οlχίας του Εκαστος τμΎjμα τΎjς όδοi:1, τοϊί παραβάτου Οφείλοντας να καταβ{iλη 

ώς πρόστιμον έπτα καl flμισυ σολδία 5 • 

Καl αUτU μΕν Εν Κρ1lτη διέτασσον αί &ρz.αί, δτι δμως τΟ κακ(ιν δΕν 

έ{}εραπεύετο δηλοί τΟ δτι τclJ l.J-55 πιστοποιείται δτι 11 πόλις του <Ηρακλείου 

ύπΥjρξεν <<i111ωιιnda nt onιnilJιιs ηοtιιω est)) llτοι &κ&θηρτος ώς τοίς πάσι 

1 Βασιλικά, 58:8,6. 'Α ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, ''Εν{}' ιlν. 2,4,82. 
Κ ω ν σ τ α \'τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν'' 1l τ ο υ, "ΕκΊ'}εσις, 499,14. 

3 Q'Εκασως tδιοκτήτης κατ{βαλλεν άπΟ ένός μέχρι τεσσάρων ΎQΟσίω\'. ]. ] e

g e r 1 e h η e r, Beitrag-e zuΓ νenYa1tnngsgesclΊicbte Kandias iιη 14 Jabrlωn
deΓt, ΒΖ, 13,HJ1. Κατά διrί.ταγμα του 140ί #καστος πολίτης i'iπρεπε '\'ά πληρu'Ίνη 

τΟ 1
/ 4 τf1ς δαπrl.vης της &παιτοuμέ\·ης διιi nlv μεταφορU.ν τ&ν άπορριμμάτων του έκ 

της χοπρέας του εςω της πόλεως. Η i p. Ν ο i r e t, 'Έγ{!' άν. 175. 
·1 ]. ] e g e rl e ]ι η e r, "Eνtl" &ν. 13,460,461. 
'Ασίζαι τfjς Κύπρου, Α' 286 (Κ. Σά-&α, Μεσ. Βιβλ., 6,232). 

Αί όδοt r.αl οί έμβολοι tcOν Βυζαντινών :;τό.λεων 15 

γνωστόν καl ελαμβάνετο πρόνοια <<ιιt furet et teneatnr ab omnibιιs tnιιnda 

et clara continne ab οη1ηί innnιιndicia>) 1
• 

λ1ιχρ0ν &νωτΕρω <))μίλησα διU τα εΊς τUς όδοUς εκ των οΊχιών ριπτό

μενα ρυπαρcl ϋδατα. "Αλη-&Ες είναι δτι είς τα μεγάλα κέντρα δι" αUτα καl τU 

δ.π{) των &φεδρόJ'νων &ποχετευόμενα ύπfιρχον tδιωτικοl ύπόνομοι, ο'ίτινες 

εlσέβαλλον εlς δημοσίου; όλκούς 2
, Υ.αράβους, ώς καl νUν ενιαχού, καλουμέ

νους-'~ 11 και•άί.οvς 1\ Υ.αl.άνους 4
, ο'ίτινε;, Εyχώρυγοι Οντες, ελαμβάνετο πρό

νοιcι. νιΊ. ε1ναι &ρκετU βαΗεϊ.;. Τοιούτους, κατCι: τα Πάτρια τf]ς Κωνσταντινου

πόλεως, κατεσκεύασεν ό Μ. Κωνσταντίνος, όJστε νι:Χ μη προέρχεται δυσωδία 

κ α 'ι προκαλώ ντα ι επομένως νόσοι «dλλ" εlς τΟ βάΗος διέρχεσθ,αι τUς δυσώδεις 

ίJλας καl κατέρχεσΟαι είς ηlν {}άλασσαν)) 5 • 

Τiι. κείμενα ο{,χl σπανίως όμιλΟ"Uσι περl των εlς τ1lν {}άλασσαν εlς τΟ:ς 

παραλίους πcJλεις 8χδιδόντων &καθιί.ρτων ύπονόμων 6 , πρΟς δΕ καl περl των 

επιφορτισμ~νων τJΊν κα&αριότητα α{)τών καναλοnλυτώJ• η καλαi.οπλυτώJ• Ί' 

τι!Jν όποίων, φυσιχά, τΟ f.πcί..γγελμα ε-Ηεωρείτο Επονείδιστον 8 • 

Προστε3είσ,(}ω δ' δτι δια τ1Ίν συνηlρησιν τών κανάλων τούτων ΤΊτο ύπο

χρεωμένος νlt καταβάλλη εlδικΟν τέλος ό Εχων η)ν χρijσιν αUτuJv θ. 

"Επειδ1Ί εlς τUς Δδοl1; τ<1Jν Βυζαντινών πόλεων δΕν ύπηρχε σύστημα 

αποχετεύσεως τίϊη• Ομβρίων {!δc{των, πολλαzοi:Ι δ" εν αl'ταlς Εσχηματίζοντο 

1 Η i ι). Ν ο i r e t, "ΈνΨ &ν. 4!:9. 

Δίων ο ς Χ ρ u σ ο σ τ ό μ ο υ, ΠρΟς Άλεξανδρείς, 15. 'Α ρ μ ε ν ο πού
λ ο υ, Έξr'ιβ, 2.1,80.81. 

3 'Α ρ μ ε ν οπού λ ο υ, Έξάβ., 2,4,81. Κ ά ρ α β ο ς νίίν έv Θεσσαλο\'iχη, 

l\ρήτη καl Θρ4Χ11 λέγεται ή χαταβόfi.ρα. Τό κάραβος ώς τοπωνιiμιον φέvεrαι \{iν f.v 
Νάξφ, Πάρφ καί Κεφαλληνίq .. Π β. Κ. 'Άμα ν τ ο ν έν Ά{!,ην&ς τόμ. 2ϊ,38 του 

Λεξιr.:. Άρ;ι:είοu. 

~ Βασιλικά, 68,22α. 'Έπι -&ι καί Κ. "'Α μ α ν τ ο ν έν Ά itηνϋ.ς, 24,300,ιi I ,186 'Εν 
έγyριίcrφ τοϋ 1192 άνΗφέρεται «χάνα/ως της δημοσίας δδοϋ. l\I i k 1 Ο S i c Jι- l\I ίi 1~ 
1 c ι·, Acta ct Πiρloιηata, 3,21. Περί. δπονόμων της Κωνσταντινουπόλεως βλ. D ιι 

C a η g- e, Constantinoρolis CJπistiana. 2,84:. 
;; Ψ ε υ δ ο Χ ω δ ι ν ο i:Ί, Πάι:(ηα Κωνσταντινουπόλεως, 149,4. 
6 Γ α λ η ν ο ίi, Πεοί τ.ροφών δυνάμεως, βιΒλ. 3 (Α. Κοραη, .=.ενοχρατουc: κr:n 

ΓαληνοiJ ;τερt τη:: rirrό τών ε,rύδρων τροψijς, 23). Ν ε ί λ ο ς c'ι σ κ η τ 1l ς, Ρ(:;., 79, 
5(;1, Ί ω rί ν ν ο υ 'Λ Χ τ: ο υ α ρ ίο υ, Περl τόη_. ένευγειόη zαL πα&ών τοϋ ψυχικοU 

πνεύμrιτο.::, 2,7 (Icleleι-, PJσ·sici et ιnedici (:;.πcci ιηinores, 1,3G8,3,3ίΟ,ϊ). 

ϊ Εlς τU. σ;ι:rSλω τοίί Έπιχτ1lτου φέQεται· .:πτί•ον σιδηροUν Επικαμπfς μεθ·' oii οlν 
σηπFδόνα τιi.ι1· nκι•βriλων δνιμιtlνωι oi. λεγόμενοι r.:αλαλο;τλύι:αι». Κ α λ ο π λύτη ς νϋν 
~~· Χiφ /.έyειαι μικρΟ; χείμαρρος zυνόμενο; εlς ίηι:όyειον άγωyΟν τfις χu'Jρας χα!. 

ι~κειf!·εν εlς nlν {Μλασσα\'. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Συμβολ1Ί εlς τΟ τοπωνυμικΟν της Χίου, 

'λι'}ηνr'l.: τό~ι. 27,~8 τοϋ Λεξιz. Άυzείοι•. 

Χ ρ ιι σ ό σ τ ο μ ο ς:, PG, 61,331,414. Ό αlιτΟς ίερriQχης (PG, 62,ϊ7) ε!:; 

τω\; <γαύλους &ν{}ρόJ:τους συyκαrαλέ·γει τοί!ς ;ω;υ;_Η:η·ας:. 

'1 Βασιλικά, 16,1,27. 
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ΛαΧ;.{Οι, το{Ις ό:τοίους llναγχαι":>οντο o'L ποΛιται νc'ι. πί.ηράJνυ.:ισι διU λί-θων χαl.' 

χωμάτων 1 , διU τοϋτο, μετ α βροχΛν, αύται 11σαν πλ1lρεις πηλοϋ 2 11 καl λιμνα
ζόvτων δδάτων, δι' cfJv ήσαν ύποzρεωμένοι νU. βαδίζωσιν καταρώμενοι ο'Ε 
διαβάται :Ι, των όποίων oU μόνον δια τΟν λόγον τούτον εις τΟν βόρβορον Εχυ
λίοντο τα κηlνη, άλλα πολλriχις δλισ&αίνοντες καl αUτοl οί 'ίδιοι 4

• ~Αναφέ

ρεται μάλιστα δτι 'Ανδρόνικος ό γέρων, μεταβαίνων Εφιππος εlς τΟν ναΟν 
τfις τοίi Θεοϋ Σοφίας, δεινώς Εκακοπc!ι9-ησε κυλισ{)εlς εlς τέλμα, ενεκα δλισ

{}11ματος τοϋ ϊππου του;;. 

ΆλλU. καl U.λλα μειονεκηlματα εlχον τότε αΊ όδοί. OL Βυζαvτινοl ΕγνόJ
ριζον βεβαίως τΟ πετρέλαιον <<τΟ γil{}εν fiλαιον» 11 <<τι) Εκ πέτρας ελαιον>> η 

<<τΟ πηγ6λαιον>>, ώς τΟ &πεκάλουν c, δfν φαίνεται δμως δτι τΟ Εχρησιμοποίουv 
πρΟς φωτισμΟν ηίJν δδών. 'Ότι των μεγάλων πόλεων αί Οδοl Εφωτίζοντο, 

καθ' ώρωμένους ταUλάχιστον αΊΟ)νας, Εχομεν σαφείς μαρτυρίας. Οϋτω γνω

ρίζομεν δτι Εν ΚωνσταντινουJΙόλει ΕπΊ. Θεοδοσίου του Β' ό Επαρχος των 

πραιτωρίωv Κύρος διέταξε νι1 φωτίζωνται aL Οδο'ι τfiς πρωτευούσης Ί, περl 

φωτισμοίι δΕ: των Οδων Άντιοzείας κα'ι Καισαρείας κατU. τΟν Δ' αίιϊ)να Εχο

μεν Εκ τού Λιβανίου, Εϋαγρίου καl CiλλοΊ<tεν μαρτυρίας 8 • 

Κατα τΟν ς'' αlώνα δ Προκόπιος μέμφεται τΟν ΊουστινιανΟν δτι, χάριν 

' Χ ρ u σ ό σ τ ο μ ο ς, 1'G, 47,453. 
Χ ρ u σ ό σ τ ο μ ο ς, PG, 61,9-ι Ό Ί ώση .ι ο ς, Περl. τοϋ Ίουδα"ίχου πο

λέμου, 1,21,11 όμιλεί δια nlν «'Αντιοχέων πλατείσν oU φευκτή ν; οUσαν ύπό βορβό

ρου». Θαύματα τοϋ άγίου Άρτεμίοu (Λ. Πωταδοπούλοu- ΚεQαμέως, Varia Gr::eca 
sacra, 27,6). Ν ι χ 11 τ α Χ ω ν ι ά τ ο u, Χρον. Διήγ., 780,4. Δ η μ. Κ υ δ ώ ·ν η, 

Έπισωληί (Boissonade, Anecdot<ι ιJOYa, 257,278). Έν τψ πωριχολόΎψ (\νagner, 
Carιuina Gr::eca, 202,1) λέγεται Οτι ot με{ΙυσΊrέντες χοιμ&νται εlς τό:.ς ρύμας καl 

εμπηλώνονται. Ό δΕ Μ α ν ο ι• 1Ί λ Χ ρ u σ ο λ ω ρ α ς (PG, 15G,41) τόν λόΎον 

ποιούμενος περί τ&ν Εν Κωνστω•τινοuπόλει fμβόλων, προσ{Ητει Οτι οϋτως lΊδύνατό 

τις ..:Ο:νευ πηλοϋ πiiσαν διιέναι'". 

3 Λ ι β α ν ί ο υ, Δύσκολο; Wλισθη•, § 6 (τόμ. 6,554· FδΓsteΓ). Ν ι κ η φ όρο υ 

π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ Κ ω ν σ τ α ·ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς1 Βίος Άνδgέοu τοϋ καηl 

ΧριστΌν σαλοϋ, PG, 111,657. Ί' 11. Ρ r e s s e 1, Johannis Tzetzεe epίstolc:e, 27. 
4 S j 1 \-, G. Μ e r c a t i, GJi aneddoti d'ιιη codice Bolognese, ΒΖ, 

6,134,1B;'J. 
t> Νικηφόρου Γρη'/ορr1,Ίσrορ, 1,;)73,17. Νιχ1lτα Χωνιrίτοι', 

Χρον. Δι{]'(, 780,3. 
e Τ a f e Ι, Eustatl1iί oρusc., 171,41. Βλ. r:o.l τΟ 'Ελληνι:-.όν Ύλωσσάριον του 

Du Gange εν λ. Πηj'έλαιον. 

7 Πασχάλιον χρονικόν, 588,11. 
s Λ ι !) α ν ίο υ, ΠρΟς Θεοδόσιον τΟν βασιλέα κατU. Τισαμενοϋ, 37 (τόμ. 3,183: 

10· l•"'δrster). Ε 'ό α Ύ ρ ίο υ, Έκχλ. iστορ., PG, 86 2 ,2857. F ι-. S c h e m e 1, Ba· 
siliυs und die Schule von Cc:esaren (Philolog. \\!ochensclιrift, 42 {1922) στήλ. 

621) Βλ. δσα περL τοϋ φωτισμοί! των Βuζαηινό"Jν πόλεων κατα τΟν Ε' αίcϊJν::ι: Ύράφει 

ό ]. Χ. Β a 1.: h n i z e n, Die oudchristelijke ιnonumenten νan Ephesus, 89. 

Λί όδοί καl σί ε.ιιβολοι τώ,· Βυζαντι,•ών πό/.εων 17 

τ/ϊχν bα:τανιlη' δuJ. τ1)ν δzιJρωσιν <<οl!τε λύzνα ταίς πόλεσιν εν δημοσίφ εκάετο οl!τε 

τις &:λλη 1\ν παραψυz1'Ί τοί:; ταύτα.; ο\.κοUσι>> ι, κατα μάρτυρα δf τΟν Εϋάγριον, 

Επl λΤαυρικίοι,, f.ν ~Αντιοχείq: ·δ;ι:Ίlρzον <<δημόσια καi. Lδιωτικd /.ιlχνα» 2
• Προσ

ε;τιμαgτυροϋσι δ€ περl τοlι φωτισμοίι τών όδWν τι!χν μεγάλων πόλεων πρώτον 

τU. λεγόμενα περ'ι <<δημοσίας λυχ.vαιμίας» 11 «δημοσίας φωταγωγία:;>> κατα τΟν 
έορτασμΟν τού Πr.ίσχα 11 εUχαρίστων γεγονότων 3 ώς κα'ι τΟ Εν τοίς Βασιλικοί; 

λεγόμενον Uτι τΟ εκ τοU φόρου τοϋ χρυσαργύρου περισσεύον ΟΟφειλεν «&ναλί

σκεσθ·αι είς &ναγκαίας χρείας τfiς πόλεως οίον Εργα 11 σιτωνίαν 11 φώτα» ~. 
Λέγοντες δ' δτι Εφωτίζοντο αί όδοl τών μεγαλοπόλεων Εννοούμεν τών 

κεντρικών όδών τΟν φωτισμόν· CJ.λλως δΕν Εξηγείται πώς ό Χρυσόστομος 

όμιλεί περ'ι περιερχομένων «Εν σκότφ καl πη/·,ψ>> 5
, fιν πληροφορίαν πολU 

βραδύτερον δια τl)ν Κωνσταντινούπολιν Επιβεβαιοί ό Odόn de Deuil, 

βεβαιών δτι εlς πολλα μέρη τlϊς πρωτευούση:; Εβασίλευεν αlωνία ν\Jξ c καl ό 

&ν(Δνυμος δΕ Ομιλων περl των σκοτεινών Οδών τlϊς Κωνσταντινουπόλεως 7 • 

Κα L προσεπάf}ουν μf:ν να κολάσωσι τΟ μειοvέκτη μα τοϊiτο τοϋ σκότους 

οί πρόγονοι 1'Ίμών δ(jδας &να χείρας κρατοUντες, Οσάκις παρίστατο dvάγκη 

νύκτωρ να ΕξέΜtωσι s, τΟ τοιούτον δμως δΕν 1Ίμπόδιζε να είναι Επικίνδυνο:; 1~1 

εν καιρψ νυκτΟς πορεία, &.φ~ ο-6 οί Επωφελούμενοι του σκιSτους χακοποιοl δι

έπρατταν διάφορα Εγκλ1lματα ~-

ΠΟΘΕΝ ΕΛΛΜΒΑΝΟΝ ΤΑ Ο!'\ω!ΛΊΆ ΊΏΝ ΑΙ ΒΥΖΑΝτΙΝΛΙ ΟΔΟΙ 

Κυρίαν πηγf}ν δια τΟ:. Ονόματα τών όδών κατΟ:. τοUς ΒυζαντιvοUς χρόνοι•ς 

Εχομε'ν τους μ.Χ. παπύρους ιο καl τα Εγγραφα. ~Εκ τούτων λοιπΟν πληροφο-

1 Π ρ ο κ οπίου, 'Ανέκδοτα, 26,7. 
2 Ε ύ α γ ρ ί ο υ, ΈκκλησιαστικΎ] lστορία, 6,8 (228,4: Bidez. Parιnentier). 
Γ ρ η Ύ ό ρ ι ο ς Θ ε ο λ ό Ύ ο ς, PG, 36,624. Πασχάλιον χρονικόν, 572,8. 

4 Βασιλικά, 56,12α. Πβ. καί Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Εtχον νυχτοφύλακας οι Βuζαν· 

τινοί; (ΕLς μνήμη'\' :Σπυρίδωνος Λάμπρου, 381)382). 
5 Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, PG, 61,94. 
6 J. Ε b e r s ο 1 t, Constantinop1e B_:γzantine et les voyag·euι-s dιι Le\·ant, 33. 
7 S i 1 Υ. G. l\f e r c a t i, Gli aneddotί d'un codice Bolognese, ΒΖ, 6,131. 
8 Χρυσό σ τ ο μ ο ς, PG, 51,237· 52,615. Βίος τοϋ όσίου Εύttυμίοι~, 12,22 

(De Βοοι·). Ν ι κ ή τ α Π α φ λ α Ύ όνο ς, Ίγνατίου &ρχιεπισΧόπου Κωνσταντινου

πόλεως βίος, PG, 105,5.'Η. 'Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν η ς, Άλεξιάς, 1,100,Β. Ν ι κ η φ ό

ρ ο υ Γ ρ η Ύ ο ρ fJ., Ίστορ., 82,23. 
9 "'Επι&ι Φ. Κ ο υ Χ ο υ λ έ, ~Εν&' &ν. 381. J. Ε b e r s ο 1 t, "Ενθ·' &ν. "Ορα 

δτι κατα τοl!ς Πανδέκτας (9,3,1) κοινijς &φελείας ήτο νό. διέρχεταί τις δια τ&ν όδ&ν 

Ciνεu φόβου καL κινδύνου. 
10 Α 1 f. S t Ο c k 1 e, S1).itrδmiscl1e nnd byzantinische Zίinfte (Klio, 9 Bei· 

heft, 150,151). 

ΕΠΕΤΗΡIΣ ETAIPEIAΣ ΒΥΖΑΝτ1ΝΩΝ ΣΠΟΥΔQΝ "Ετος IH' 2 
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ρο{1μεθα ()τι αί όδοl τότε Q)νομάζοντο α'} (tπ0 προσώπων, τU όποία fι πρώτα 
κατc[)κησαν ilν αUταίς η f]σαν η'ι f:πισημότερα Εκ τών παροικούντων 11 κα'ι 

) ' ' ~ - ο οι ~~ " δον οlκονομικώς συνέβα .ον εlς την κατασκευην αυτων. υτως εχομεν αμφο 

<Αρποκρατίωνος 1 , Ciμφοδον Κρητικού 2
, «δρόμον Θο1lριδος» s, <<όδΟν τού 

Γαλάτη>> 4 ' <<όδΟν του ΚαGτροτωάννου» 5 ' <<ρύμην του Κουτσουβέλου» ι;! 
«στοάταν τού Πελεγρίνου>> r κτλ. β') dπΟ συμπατριωτών καrοικούντων Εν 
αUτ~ίς πβ. τΟ συχνU ύπΟ τών παπύρων &:ναφερόμενον <<Ciμφοδον Μακεδόνων>> 

' ) ' ~<l 9 ~ ' - " ; καl <<ΚρητικΟν Ciμφοδον» s, γ') κατα πα ,αιαν συνηυειαν , απο των εχuντων 
Εν αUταί~ τα ΕργαστΊlριά των τού α{ΙτοU Επαγγέλματος πβ. <<Cίμφοδον η λαύρα 

• " δ ") I I !I ~i· ! ποιμέ'\) >)]~ f1' τών χηνοβοσχών» ι η, <<αμφο ος η .αυρα σχυτεω'\σ> , < .αυρα " 'Ο ν -
' " δ ~ _cι ' 14 cδ' " ) υ' 'ζ J α «Ciμφοδο; ποιμενιχη>> 13 , <<διε:;ο ος ασκουυραριων» , «ο ος η ,α ρα ο ν -

ρίϊησ> ιs, <<Ciμφοδον λινυφείων>> ιG· δ') &πΟ τU Εν αlJταίς κατ~ Εξοχ1lν πωλούμενα 
<~); λ.χ. <<Ciμφοδος 11 ρύμη μυροβαλάνου» 17

, ε') &πΟ σημαντικών οlκοδομημά
των ε~' αUταϊς η Εγyl!ς αfJtGJν χει μένων λ.χ. <<δρόμος γυμνασίου>> 11

', <<ρύμη 
-&ερμών βαλανείων» 1 \ ς') UπΟ ΕκκλησιίϊJν· οϋτως fχομεν «ρύμην τΥ]ς άγίας 

' ' - ' ' Β' "' 'δ' - ' Ώυ Εκκλησίας>> 20 , <<λαύραν του ευκτηρωυ του αγωυ ικτωρος>>- , «ο ον του αγι 
, , ~~ , ~ c , ~r I ~ ~ ~s 

Θεοδώοου 11 της 'δπεραγιας Θεοτοκου» --, <<ρυμην του αγιου ου ιιανου>: · , 
<<στ εν Ο~ του άγίου ο Ανδρέου»~~, «Cίμφοδον της (1γίας ΕVφημίας>> 25

, «όδΟν τής 

1 Fayιlnι to,\'nS Papyι-i, 95,9. 
Ι.). Οχ}'., 105,4,1458 στήλ. Ι, 9. 

:J Ρ. Oxy., 911,13. 
; C u s a, l dip1omi, 390,4. 

S 1) a t a, Dip1oιni Greci Siciliani ίneιliti, 8,48. 
13 Τ r i η c h e r a, Syll., 520,8. 
? c u s a, "Ε-γ{t.' αν. 671,12. 
~ Πβ. τό. σημερινά, τU. Κρητικά, τCι. ~Ιανιάτικα, τα Ψαριανά. 
u Α 1 f. S t δ c k 1 e, 'Έ,•ft>' αν. 148,14σ. 

ιο Ρ. Οχ;,-., 147,20,1654,5. 
11 p. Οχ}'., 1037,12. Η e i s e n 1) e r g- \\7 e η g e r, B;yzant. papyτi, 8,19,1G,S. 
12 Ρ. Ox.y., 99,7. Πβ. τό. σημεριν& τα σ:v.οινοπλοκ6.δικα, τα γύφτικα. 
1:1 Ρ. Oxy-., 75,17. 
Η Μ i k 1 0 s i c 11 - :\Ι ί1 11 e Γ, Λcta et I)ip1oιnata, 3:51. 
J5 ~·f i k 1 ο s i c h ~ :31 ίi 1 1 e Γ' 'Έ,•{}' αν. 3,88. 
1s Ρ.Β, 137,5. 
17 Ρ. Οχ:γ., 25!,5,1276,6. 
ιιι Ρ. Οχ.γ., 1116,5. 
ι Η Ρ. Oxy ., 43 νeι-sο στ ή λ. ΙΙΙ. 
20 ]\1 a s p e r ο, Papyτi, 67,314,8. 
2 1 Η e i s e η lJ e r g- \ν e g η e ι-, "EνfJ.' αν. 9,37. 
?~ F. Ρ ι· e is i g· k c, Antikes I..,e1)en nac11 clen iig_nΛisc1len μaω'ri, 124. 

~:1 C ιι s a, Ι c1ip1oιηi, 637,12. 
Η τ r i nc h e 1" a, S~y11., 152,1ιι 

2.) Γ. ΟΧ)".' 1038,25. 

j 
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άγία; 'Λγά-θ·η;>> ', <<ρύμφ• τil; &γίας Βαρβάρα;>> 2
, ζ') τε/ως αΊ δδοl. φαίγεται 

δτι cJχνομάζοντο καl dj"[O διαφόρων Εμβλημάτων, τα όποία Εζωγραφίζοντο η 

έξηρτώντο &πΟ τοlς κατα τ(ιν &ρχ1Ίν αύτών τοίχους, Ο:ις δεικνύει ή παρd 

1\'Ιαλcί.λq: μνημονευομένη <<ρύμη τΟ έλάφιν>> 3
. 

ΑΙ ΕΝ ΤΛΙΣ ΟΔΟΙΣ ΚΡΗΝΑΙ, ΟΙ ΣΊΆΥΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ λ!ΙΛΙΑ 

"Ηδη οί ΡωμαLοι αUτοκράτορες παραδίδεται δτι μεγάλην κατέβαλλαν 

φροντίδα πρΟς ·ϋδρευσιν τών πόλεων τfjς ~Ανατολής ύδραγωγοΊJς σωλήνας 

κατασκευάζοντες καl δι~ αύτών μακρό-θ-εν τΟ ϋδωρ διοχετεύοντες \ Τών ύδρα
γωγών τούτων, ο'ίτινες, προτοϋ δι~ aυτών ρεύση τΟ ϋδωρ, Εκαλουντο ύδρεία ο, 

γενικώς δΕ μετΟ: τf)ν διέλευσιν του ϋδατος δ.γωγοί 6
, συχνU γίνεται μνεία ύπΟ 

τών συγγραφέων. Οϋτως ό Μ. Βασίλειος λόγον ποιείται δια τοUς εlς τΟ:.ς 

πόλεις ο\.κοδομουντας &γορΟ:ς <<καl tδραγωγοUς Επισκευάζοντας>> 7
, κατΟ: ~Ε τΟ:. 

πάτρια τf]ς Κωνσταντινουπόλεως δ όλκΟς τών ύδάτων τfiς πρωτευούσης Εγέ

νετο ύπΟ. Κωνσταντίνου του l\iεγάλου 6
• 

Άναφέρεται πρΟς τούτοις δτι ό ~Αναστάσιος εlς ηΊν Ίεράπολιν fφερε 

μακρόitεν καl δι ο &νωμ(λλων τι)πων ϋδωρ Ciφ{l·ονον 9
, δτι ό ~ΙουστινιανΌς εlς 

τf)ν λουτρόπολιν τiiς Βι{}υνίας, τα Πύ-θ·ια, πάσχουσαν &πΟ fλλειψιν ϋδατος, 

διωχέτευσε <<πηγΟ:ς ποτίμων ί:δάτωv>> ΗΊ Οτι έπl τοίί αl1τοϊί αlJτοκράτορος έπε

σκευάσ{}-η δ πολύ, φυσικά, &.ρχαιότερος &γωγΟς τiϊς 'Αλεξανδρείας 11
, δτι 

επ αυτου κατεσκευάσiJη &.γωγΟς ϋδατος εtς ηΊν πόλιν Δάρας καl κρήναι εlς 

τας &.μφόδους τfις ~Αντιοχεία; 12
, γνωστΟν δ' είναι δτι Εν Κωνσταντινουπόλει 

1 Τ r i n c h e r a, Syll., 555,14. 
C u .ς a, Ι diρlonιi, 89,14. 

3 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 345,18. "Ορα δτι και εν τfl ΔUσει κατ& τΟν μεσαίωνα, 

&ντl. τ&ν σημερινών &ριΊ'tμ&ν τ&ν όδόJν, έχρησιμοποίου'\ο δι' έκάστην οiκίαν διαφόρους 

παραστ-άσεις φυτών, ζψων καt τ&ν τ-οιούτων. ΆπΟ τών έμβλημάτων έννοεlται ΟΟνομά

ζοντο καl διάφορα οίκοδομήματα, πβ. τα όνόματα λουτρών 'ίππος, κάνft>αρος. Παλατ. 

Άν{}ολ., 9,628 (Dindorf). !\Ι αλά λ α, Χρονογρ., 192,8 καΙ. 'Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ο υ, 

Νεαρα 96,15. 
4 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 217 ,1. 
5 Χ ρ u σ ό σ t ο μ ο ς, PG, 59,695. 
6 Φ ρ υ ν ί χ ο u, 'Έπιτομ1Ί, 314. 
7 PG, 29,448. 
8 Ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ο U, Πότρια Κωνσταντινουπόλεως, 2,138,9 (Preger). 
9 Π ρ ο κ ό π ι ο ς Γ ά ζ η ς, PG, 87 3 ,2817. 
10 Π ρ ο κ ο π ί ο υ, Περl κτισμάτων, 5,3,19 (156,17' Haury). 
11 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 445,8. 
12 Π ρ ο κ οπίου, περi κτισμάτων 220,10,241 19 (Βόνν.). 
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τcQ 3βΧ Επl Οtύ.λεντος f:κτίσθ-η {1πόνομος ·Πδατος, ϋστις μετίί. ταύτα f;τεσκευιί

ζετο ύπΟ τών Βυζαντινών αUτοχρατόρων 1 • 

Έχ τών κεντρικιΟν εΙ τα Ολκών διU. μολυβδίνοΥΙ' 2 Υι :τηλίνων σωλ1lνων ;J, 

οϊτινες f.λαμβciνετο πρόνοια νι'ι εlναι μάλλον στενοί 4
, τΟ {\δωρ διεβιβάζετο εΊς 

διαφόρους O.vU τ(ις όδο1Jς ΚQ11νας 5 εγηα προσερχόμενοι o'L πολίται μετU πη/.ί.

'\'0)'\' ·δ δρα δοχείων ύδρεύοντο 6 . 

Π/3Jν τών χρηνό)ν, εtς τUς Οδούς, μάλιστα τU.ς ΕκτΟς τών πιJλεων, ;τρΩς 

ίJπολογισμΟν τών μιλιαGμών, τών χατU μίλια δΥjλα δ1Ί Uποσπiσεων 7
, 1lδύνατό 

τις vU. 'ίδη χαl στύλους i} στυλίσκους μαρμαρίνους, οϋς οί συγγραφείς καλοUσι 
ε'ι~τε σημεία 8

, ε'ίτε μίλια'' διιl τ1lν &ρz.ικώς κατU χίλια βήματα &π' &λλ1)λων 

ιlπι)στασιν ιο καl ο'ίτινες fφεgον πλατέα &βάκια Εφ~ rf)ν Εχαράσσοντο σχετικαl 

με τllν απο του κέντρου &πόστασιν Επιyραφα( 11
• 

Τέλος εlς τΟ:ς μακρUς λεωφόρους, κα'ι μrl.λιστα εlς τΟ: σημεία τfiς δια

σταυρόJσεως α1'_,τών, Δ διαβάτης i~1δύνατο νrf. Ί~δυ επi: κιόνων ίδρυμένους σταυ-

J Άνω ν ύ μ ο υ, Σύνοψις χρονικΊ1 (Κ. Σri{}·α, ).1εσ. Βιβλ., 7,350,25). Γ. Π α

χ·υ μέρη, Μιχωlλ Παλαιολόγος, 512,17. j. Ε b e r s ο 1 t, Constantinople b:ψ 
zantine et les νoyageιιrs du I.,eνant, 23,8 f:vf}α r.αt 1l σχετικ11 βιβλιογραφία. 

2_. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Θ ε ο λ ό γ ο ς, PG. 36,296. Μ. Β α σ ί λ ε ι ο ς, PG, 

31,1389. 
3 Πανδέκται, 8,5, 13. 
1 Τ a f e 1, Eustathii opusc., 347,80. 
5 Π ρ ο κ οπίου, Περί κτισμάτων, 2,3,24. Ε υ σ τ α {}οίο υ Θ ε σ σ α λ ο· 

ν ί κ η ς, Δέησις είς τΟν βασιλέα :ι:ύριον Μα\·ουΊ1λ τΟν Κομνη\•όν. R e g e 1, Fontes 
rerωn byzantinarunι, 127. 

6 Χ ο ρ ι κ ίο υ, Ε!.ς 'Αρύ.tιον ΔοίΊ:ι:α χαL Στέφα\•ον άρχοντα, 61,1,11 (Fδr

ster- Richtsteig). 
7 Εiς την &ρχαίαν Έλλάδα τΟ. μήκη τrtlν δδων έμετροϋντο κατ& στάδια fι.οντα 

διάφορον κατΟ: πόλεις μf]κος' εiς τ1lν Άττικ1lν π.χ. και τούς Δελφούς τΟ στάδων είχε 

μηκος 177,1)5 μέτρ., εlς τήν Όλυμπίαν 192,27 καi. εiς ηlν Έπίδσ.υρον 181,08. Θ. Δ ε· 
σ π ο τ ο π ο ύ 'λ ο υ, Ί--l δδοποιία Εν Έλλάδι άπΟ τίί)\' άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 

σήμερον (τεχνι.κιΧ Χρονικά, fτ. 9ον 1940,13 Lδιαιτ. rJ.ποσπ.). 
8 Π α λ λ ά δ ι ο ς 'Ε λ ε ν ο υ π ό λ ε ω ς, PG, R4)052. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ, 

Βίος του όσίου Ύιτατίου, G0,6G,llϊ. Βίος χαl πολιτεία τοίi όσίου πατρός ϊlμc'Uν Δα

νι1ιλ τοU Στυλίτου (λωιl. Βο11., ;}2,124). Θ ε ο φ άνου ς, Χρονογρ., 2,26,6 (De 
13οοι·). Ί ω r'ι ν,, η ς Κλίμα χ ο ς, p(;, 88,812 καl ;ωλλαχοU dλλαzοi3. 

~ ToiJ δσίοu πατρΟ; 1'ιμ&ν ΔωροΟέου διδασχαλίαι ψυχωφελεί;, PG, 88,1725. 
10 Τούς γε μ1'Jν στα&μοι',; μίλια πατοίως έκάλουν απ(\ της χιλιriδος των βημιiτων 

(Λ υ δ ο ϋ, Πι:ρι μφ•cϊJ\•, 54,72,12±,11· \'\ίίίηsclι). Κατ.α τά Επαρχικd ΊουλιανοU του 

'Ασχαλωνίτου, τοίi άρχιτέχωνο;, τΟ μίλιον εΙ ;ι. ε μi'jκος έπτc~ σιαδίων καt. ϊ'ηιίσεος 

('Α ρ μ ε ν οπού λ ο υ, ΈξrJβ ,, 2,4,1_2 σ. 2 10) τΟ a.UτO δΕ λέ)'ει :ι:a.l δ Σου'lδας έν λ. 

στάδιον· έπτΟ. Υ.αl fιμισυ στάδια ποιοί'σt μίλιον. 
11 Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Ε υ σ τ ά & ι ο ς, PG, 13G,FJ65. 
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ρούς, τοUς Οποίους, χατU της Επηρείας τών JτΟνηρων πνευμύ.των &νεστηλωμέ
νους ι, εUλαβώς προσεκύνει. 

ΟΙ ΕΜΙ30ΛΟΙ 

Οί Ι:ιωμαίοι α1Jτοχράτ:ορες εlς τcf.; μεγάλας πόλεις τΥις 'Ανατολiϊς εκτιζον, 
χατU τΟ σχέδιον τών Ρωμα'ίκών πόλεων, στοUς ύπωρόφους, ύφ' &ς Επροστα

τεύοντο o'L πολίται &πΟ τοίi 1Ίλίου, τfις βροz-ϊiς καl τών καιρικών μεταβολίlη-' 2 • 
Συνεχίζοντες nlν συνllΗειαν ταύτην οί Βυζαντινοl αUτοκράτορες, Εφρόντιζnν 

αί πόλεις του κράτους των νιl Εz.ωσt σrοάς. Οϋτω τοιαύτας cΊ.ναφέρεται δτι 
Εκτισεν f:ν Κωνσταντινουπόλει Κωνσταντlνος ό Μέγας, περl U'Jν χατΟ: τΟν ΙΓ' 

καl ΙΕ' αLώνα όμιλοϋσι Γρηγόριο; ό Κύπριος καi: :Μανο.υΥ-ιλ δ Χρυσολωράς 3 , 

στοΟ:ς μεγάλας λέγουσιν οι συγγραφείς δτι εlχεν 1l Νιχομ1lδεια \ τcΧς όποίας, 
ύπΟ σεισ μου κατωτε.σούσας, &ν1lγειρε Θεοδόσιος ό Β' 5 • Εlς τΟ Δαράς, τi)v 
μετέπειτα Άναστασιούπολιν, παραδίδεται δτι ό Άναστάσιος Εκτισε όμοίως 
δημοσίας στοάς β, ό ΕUσέβιος όμιλεί περi κιόνων ύποβάσταζόντων τdς δημο

σίας στοιΧς της Καισαρείας 7
, ό Ίοι:στινιανό;, &νανεο'Jσας nlν Μαρτυρούπολιν 

της "Αρμενίας, επεσκεύασε τU.ς ύπΟ τοϊi χρόνου φι'}αρείσας δημοσίας στοάς 
της 6

, στοU.ς δΕ fκαμε καl εLς τ1~1ν Σεργιούπολιν s, επαινεί δΕ καl ό Χορίκιος 

1 Θ ε σ σ α λ ο'' ί κ η ς Ε U σ τ ά {I· ι ο ς, "Εν-&' U.ν. Θ ε ο δώρο υ Σ τ 0 υ
δ ί τ ο υ, Έπιστολαί, Pc;, 99,1260. Ν ι κ {ι τ α Π α φ λ α γόνο ς, 'Ιγνατίου &ρχιε
πισκόπου Κωνσταντι-νοωτόλεως βίος, PG, 105,517. Τ r i η c h e r a, Syll., 225,298. 
S p a t a, Le peι·gaιnene Gι·ece, 165 .. 1. Π β. καί. δσα σχετικό έσημείωσα έν τii μι· 
κρq. διατριβ'[ί μου τΟ κιόνων του Νεοφύτου Εν Έπετ. <Εταιρ, Βυζ. Σπουδ., 8,151 έξ. 
Πρόσ-&ες δτι, πρΟς προστασίαν τών πόλεων, οί Βυζαντινοί. ιΞ:νεπή'Υνυον σταυρΟν ύπέρ 
τάς πύλας τώv φρουρίων των. Σ υ μ ε ω ν Λ1 ε τ α φ ρ ά σ τ η ι;, PG, 115,440. 

2 Ώρισμένως άναφέρεται δτι ό Τιβέριο; εν 'Αντιοχείq: της Συρίας έκτισε δύο 
τοιαύτας μεγάλας στοU.ς έκατέρω&εν της :ι.εvτρι:ι.ης της δδου. 'Ι ω σ ή π 0 u, 'Ιουδ. 
'Αρχαιολ., 16,5,3. Ι.,.. de Β e γ 1 ie; L'l1al:ιitation b:yzantine, 41. G. Downey', 
Inιperial building recoι·ds in Ί\Ialalas, ΒΖ, 38,306,307. 

3 Ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ο υ, Πάτρια Κωνσταντι·νουπόλεως, 2,283 (Preger). Γ ε ω ρ
γ ίο u Κ υ π ρ ίο υ, 'Εγκώμιον είς ΜιχαΊ)λ Παλαιολόγον, PG, 142,376. Μ α· 
''ο υ η λ Χ ρ υ σ ο λ ω ρ a, Έπιστολη πρΟς τΟν "Ιωάννην βασιλέα, PG, 156,41,56. 
Περί. τ&ν Εν Κωνσταντινουπόλει Εμβόλων βλ. D u C a η g e, Constantinopolis 
Christiana, 109 έξ. 

4 Λ ι β α ν {ο u, Μονφδία ι3πL Νικομηδείq, 7 (τόμ. 4,333,6' Fδrster). 
5 Μ αλά λ α, Χρονο)'ρ., 363,12. 
6 Κ ε δ ρ η ν ο υ, Σύνοψις ίστορ., 1,630,15. 
Ε υ σ ε β ί ο υ, Περi τών μαρτύρων Παλαιστίνης, 9, 12. 

8 .Μ α λ ά λ α, "Eνit' ά\'. -
51 Π ρ ο κ ο π ί ο υ, Περl κτισμάτων, 235,12 (Βόvν.). 
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τΟ μέγε&ος τών Εν Γάζυ τοιούτων 1 , περl διαφόρων δΕ στοών τfις Άντιο-· 

χείας κατΟ: τΟν c;' αϊώνα όμιλούσιν ό ΕUάγριος καl ό Προκόπιος 2 • 

την χρf]σιν τέλος τών στοών τούτων, δ.ς πολλάκις Εχομεν μνημονευομέ

νας ύπΟ τών Βυζαντινών συγγραφέων καl έν μωσαϊκοίς ζωγραφιζομένα~, 

εύρίσκομεν καL έν Κρήτη κατΟ: τΟν ΙΔ' αLώνα 3
• 

Αί στοαl αύται, αϊτινες καλοϋνται «δημόσιαι στοαl» 4 11 έμβολοι 5 «παρα 
τΟ τΟν λαΟν έμβαίνειν>> κατcl τΟ Μ. ~ΕτυμολογικΟν 6 

_ η, δρ{}·ώς, παρU τΟ είς 

αUτΟ:ς «Εμβάλλει ν τΟν λαόν>> 7
, εlχον &ρκετΟν μΥ)κος. Κατ& τΟν ~Ιώσηπον, έν 

'Άντιοχείg έπl Τιβερίου έκτίσ&η δημοσία στοα μΊlκους ε'ίκοσι σταδίων s, περl 
Νικομηδείας μαρτυρείται δτι <«'iναβαίνουσα έπl τΟν λόφον Ύiν διειλημμένη 

στοών δυσl δυάσι διηκούσαις τού παντός>> 9
, λέγει δΕ καl ό Μανουiιλ Χρυσο

λωράς περl τών Εμβόλων τfις Κωνσταντινουπόλεως «δια τών σκεπαστών καl 

φρακτών τούτων δρόμων δια πάσης ποτf τiiς πόλεως διικνουμένων Εξείναι 

dνευ πηλου καl &κτίνος πάσαν αUτiιν διιέναι» 10
, πληροφορίαι τας όποίας Επι

βεβαιοiiσι καl αί εlκόνες ώς λ.χ. ό χάρτης τfις ΜαδιβιΊς, καl U.λλαι &πεικο

ν(σεις 11
• 

Οί Εμβολοι οίiτοι, οϊτινες &νομάζοντο ε'ίτε &πΟ τών διαστάσεων ε'ίτε &πΟ 

τοϋ σχήματος π.χ. <<μακρΟς 8μβολος>> «τΟ σίγμα», <<οί σιγματοειδείς Εμβολοι>>, 

1 Χ ο ρ ι κ ίο υ, Έπι1;άφιο; έπL Προκοπίφ, 27,23 (Fδrster- Richtsteig). 
Ε ύ α γ ρ ί ο υ, Έκκλησ. ίστορία, 1,18. Π ρ ο κ ο rt ί ο υ, 'Έν&' &ν. 24_1,8. 

3 Σ π. Θεοτόκη, Μ'\•ημεία τfις Έλλη,•ικfις iστορίσς, τόμ. 2 τείίχ, 1,85,148 . 
.ι, Ε ύ σ ε β ί ο υ, 'Έν&' ι:iν. Ά ρ μ ε,, οπού λ ο υ, Έξάβ., 2,4,42,43 . 
. ~ <ΙΟρα δτι καL είς τας έκκλησίας εχομεν δεξιΟν καl. JριστερΟν €μβολον. 
6 ΜΕ, 334,18. Ό Gaisford, ;ταρανο&\' τΟ χωρίον, νομίζει Οτι πρόκειται περί 

στρατιωτικfις παρατάξεως. 
1 Ό Du Cange έν τψ Έλληνι%0 γλωσσαρίφ του έν λ, f:μβολος λέγει· «vel ab 

Ε-μβάλλει ν quod hon1ίnes intro se mittant Yel ab τΟν λσ.ό\• έμβαί'\•ει\•· ... alios velle 
sic dictos quia subvolumina sunt νel quia sυb i11is aιηbulant:o. ΤΟ !fμβολος παριl 
tO\• λαΟν έμβάλλειν=είσέρχεσ-&αι, καταφεύγει\' παράγει καί ό Reiske σχολιάζων χω
ρίον της έ:ι.&έσεως της βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοίί Πορφυρογε'\'\'ήτου, 2,130. 
Ό ~Α {} α ν ά σ ι ο ς Β ε ρ " α ρ δ ά χ η ς (Πό-&εν τα Βυζαντινα ίiμβολα, μηνιαίο;• 

παράρτημά 'Α{}>ηνών, 1909,8) συνέδεσε την λ. μΕ τΟ: ΡωμαϊκΟ. rostra (εμβολα), ό δΕ 

Κ. D i e t e r i c h, Sρrache und VolksiHJerliefeι·ung der sίidlichen Sporaden 
272 συνδέει την λ. πρΟς τΟ ι:l.ρχαίον Εμβολον τΟ δηλοίίν σφηνοειδΕς τμfιμα γης. την έκ 
τοϊi έμβάλλειν έτuμολογίαν ένισχύουσι καL τCι έξης δύο χωρία τοίί Χρυσοστόμου. 

«Κάν εiς &γοράν έμβάλης, καν είς τό:ς όδοiις:. «τοίς έν έρημίαις διατρί_βοuσι'' ούδέ

ποτε εiς πόλιν ταχέως οί'ιδΕ είς άγοραν έμβεβληκόσι» (PG, 59,219· 61,35). 
8 Ί ω σ ή π ο u, Περt τοίί Ίοuδα'ίκοίί πολέμου, 1,21,11. 
9 Λ ι β α ν ίο u, Μονφδία έπl Νικομηδείf,.ι, 7 (τόμ. 4,333,6). 
10 Μ α ν ο υ ή λ Χ ρ u σ ο λ ω ρ ii, Έπιστολή πρός τόν ~Ιωάννην βασιλέα, PG, 

156,41. Π β. καt D u C a n g e, Constantinopolis Christiana, 109. 
11 Βλ. L. d e Β e y Ι ί e, L'habitation byzantine, 41 142., 

Αί όδοt καt οί Εμβολοι τιJ1ν Βυζαντινών πόλεων 23 

ε'ίτε &πΟ τών ίδρυτών των πβ. <<ό τών Δομνίνου fμβολος>> «ό 13ιβιανοίi>> 1
, 

<<ό τών Μοσχιανού>> 2 , <<ΖωΊ~λου στοά», <<Καλλίστου στοά>> 3
, ε'ίτε καl &.π Ο τών 

γειτονικών οικοδομημάτων η &.γορών π. χ. <<fμβολος τού φόρου τοϋ Κωνσταν-

2 3 

Oi Εμβολοι Ίερουσαλ1lμ 1, Άσκάλωνος 2 κu.l Γάζης 3, zατδ: τόν μωσα·ίκόν 

χάρτη'' τfις Μσ.διβϋ.ς, αίώνος εκτοu. 

τίνου>> 4
, ε'rτε &πΟ τα εν αUτοί.ς κατ" Εξουlν ύπάρχοντα Εργαστήρια <<εμβολος 

τών χαλκοπρατείων 11 &ργυροπρατείων>> 5
, fισαν στοαl εχουσαι κατα ηlν πρόσ-

1 Θαύματα τοίί δ.γίου Άρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου · Κεραμέως, Varia Grrec_a 
sacι·a, 5,2,27,6). 

2 Μ σ. λ ά λ α, Χρονογρ., 490,19. 'Έπιfι·ι καΙ. Ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ο U, Πάτρια 

Κωνσταντινουπόλεως, 52,17,54 ,4,14,56 ,5. 
3 Εύα γ ρ ίο υ, Έκκλησισ.στικ1l fστορία, 1,18 (Ρ(~. 86 2 ,2469). 
4 Πασχάλιον χρονικόν, 1,623,6. Ο ί σ υ ν ε χ ί ζ ο'' τ ε ς τΟν Θ ε ο φ ά ν η, 4-20,14:. 
5 Έπί Θεοδοσίου τοίί Β' ή Κωνσταντινού;τολις είχε 52 έμβόλους. Κατάλογο'' εμ-

βόλων τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τΟν Γ αlι:Ονα βλ. fΛ• Ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ο ϋ, 

Πάτρια τijς Κωνσtαντινου:τόλεως, 362. 'Έ;'[ι{}ι καί Θ ε ο φ ά ν ο υ ς, Χρο\•ογρ., 116, 
H:i,172,3,195,2,231,18,402,17 καi τΟΥ D ιι C a n g e, 'Έr-&' αν. 



24 Φαίδωνος 1. Κοω:ουλf: 

οψιν κίονας ι και η μονώροφοι 11 κα'ι διώροφοι με lδιωτικU έπl τοϋ ανω 

πατό)ματος διαμερίσματα 2 , εlς α &ν1lρz.ετό τις δια λι{Κvης κλίμακος 3 , πρΟς δΕ 

διάφοQα πρΟς τους κίονας βλέποντα όμοτέχνων, ώς Επl τΟ πολύ, f:ργασηlρια 4 • 

~Επειδη δΕ είς τΟ:ς στοclς ταύτας Εσύχναζον οί πολίται καl έπιβεβλημένον 

ιΗJεωρείτο 1l πόλις να Εχη εUπρόσω;rα κηlρια 5
, δια τοUτο oU μόνον Εστρι6-

νοντο διU. πλακών τα Εδάφη καl α'i στέγαι αUτών καl o'L τοίχοι εlχο-ν δρ{}ο

μαρμάρωσιν 6
, &λλα καl &.γάλματα Ετοπσ&ετοϋντο Εν αUταίς 7 , καl δ1l τών 

ίδρυτώv αlιτών g, πρΟς δΕ καl εlκόvες βασιλέων καl- βασιλισσ&ν 9
, f:πl δΕ 

τών τοίχων των Εζωγραφίζοντο διάφοροι είκόνες ε'ίτε {}·ρησκευτικού περιεχο

μένου, δ βίος π.χ. και τα μαρτύρια μαρτύρων 10
' ε'ίτε ίστορικοii 11 μυ-θολο

γικού' ot νόμοι ΕπΊ παραδείγματι όμιλοίiσι περl δημοσίας γραφfίς παριστα

νούσης τΟν Α'ίαντα καl τΟν 'Αχιλλέα ι ι ε'ίτε και σχετιζομένας μf. τΟν βίον και 

τclς πράξεις βασιλέων, ώς συνέβαινε με τΟν ΚαριανΟν 6μβολον, Οπου ό Μαυ

ρίκιος διέταξε νU ζωγραφίσωσι <<τclς έαυτοίi Εκ παιδιόilεν πράξεις μέχρι τfiς 

αUτοίi βασιλείας>> 12
• 

Σημειωτέον δ~ δτι κατU τΟ Επαρχικόν, εν τό) περl διορitώσεων δημο

σίων όδών κεφαλαίι:ρ, εαν παρίστατο &νάγΚ'η περιποιήσεως 11 διορ-θ-ώσεως 

δημοσίας στοάς, ωφειλον να καταβάλωσι τα Εν τi] στοQ Εργαστήρια τΟ 11μισυ 

1 Ε υ σ ε β ίο u, Περt τόη' μαρτύρω\• Παλαιστίνης, 9)2. 'Α ρ μ ε ν οπού· 
λ ο υ, <Εξάβ., 2,4,43. 'Εν τ0 &.νωτ;έρω χωρίιρ γίνεται εύρύς λόγος περl του τίνες ήσαν 
ύποχρεωμένοι να πληρώ\'ωσι πρΟς επισκευ1lν τών εις τας στοCις γι,•ομένων βλαβοJν, 

2 ΘεοδοσιανΟς κώδιξ, 15,1,45. 
3 Έπειδη αί είς tO άνω πάtωμα αναγουσαι κλίμακες Τισαν ξύλιγαι, ό Άρκά· 

διος, πρΟς Εξασφάλισιν &πό τ;ών πυρκαϊών, διέtαξε ,.α κατασκευάζωνται Ι.ί&ιναι. Θεο

δοσιαγός κώδ., "'Εν~' &ν. 
4 Κατα τΟν Π ρ ο κ όπιο,., περt κτ;ισμάτων 235,12 (Βό''''·) ό Ίουσtι'\•ιανΟς είς 

τi]ν Σεργιούπολιν «στο&ς καΙ. U.λλας οiκοδομίας τij) χωρίφ εντέ-&εικεν, fJ.. δi] πόλεως 

έγκαλλωπίσματα γίνεσ-&αι εϊω&εν». 
5 Σ ω φ ρ ό ν ~ ο ς 'Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, PG, 142,346. Περ!. των ?μβόλων τf]ς 

Κωνσtανηνουπόλεως και των Εν αύτοίς πωλουμένω'' fμπορευμάτων βλ. J. Ε\) e r
s ο 1 t, Constantinoρle b;.rzantine et les voyageurs du Levant, 36,60. Σ κ. Β υ· 

ζ α ν τ ίο υ, •Η Κωνσταντινούπολις, 1,111,433. 
6 Ε ύ α γ ρ ίο u, "Εν&' άν. Ψ ε υ δ ο κ ω δ ι '' ο υ, Πάτρια Κωνσταντινουπό

λεως, 149,1. 
7 Ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ο υ, Πάτρια Κωνστανtινουπόλεως, 149,1. 
a Μ αλά λ α, Χρονογρ., 32116. Πασχάλιον χρονικόν, 5:28,19. L. d e Β e y· 

Ι i e, L'11abitation byzantine, 41. D u C a η g e, 'Ένit-' &ν. 109. 
9 ΘεοδοσιανΟς κώδιξ, 15,1,44. Ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ο ϋ, Πάτρια Κωνσταντt\'Ου· 

πόλεως, 52,16,54,14 (Preger). 
10 Ά σ τ έριο ς Άμα σ ε ία ς, PG, 40,337,340. 
11 ~Α ρ μ ε ν ο π ο i'ι λ ο υ, Έξάβ., 2,4,49. 
' 2 Θ ε ο φ ιi ν ο υ ς~ Χρονογρ., 402,16 (Βό1•ν.). Κ ε δ v η ν ο υ, Σύνοψις ίστορ., 

1,694,18. 

Αί όδοl zαί οι ~μβολοι τriJν ΒuζαντινίίJΥ πόλεων 25 

της δαπάνης της άπαιτη-θείσης διΟ: πlν ε:ησκευ1lν της προσόψεως αUτης ό1ς 

καl τών κιόνων καl του Επιστυλίου αLΙτών. το Ετερον llμισυ κατέβαλλαν οί 

εlς τΟ Επάνω πύ.τωμα μένοντες <<διc'ι. τα Ε;τικείμενα τ·ίi στοQ βάρη>>. Τ ας δαπά

να; τf]ς Ε:rιδωρΟό1σεω; τfις στέγης ΟJφειλον Επ~ 'ίσης κατ/ι τΟ 1lμισυ να κατα

βd.λωσι τα Εργασηlρια <<διrl. nlν της στοάς χρlϊσιν», τα κάτω-θ·εν α.UτciJν κατα

σηlματα τΟ fν εκτον «διιi. τi> Cίβροzον» καl τα ·Uπερκείμενα τών Εργαστηρίων 

τΟ Εν τρίτον <<δια nlν της στοάς Οχλησιν>>. ΤUς δωτάνας τέλος δια τΟ:ς βλάβuς 

τών κιόνων της στοάς (βάσεως, κιονοκράνων) η του οLκοδομΊlματος μέzρι 

πινσοίi, ύπεχρεοίiτο να καταβάλη τΟ δημόσων 1
• 

Τα κείμενα όμιλουσι δια τόπον <<Εν λεωφόρου σχήματι Εμβόλοις δυσl 

μεσούμενον» 2 11 δια nlν «πλατείαν (όδΟν) των Εμβόλων» Η ·η δια <<σκεπασμέ

να; διπλάς στράτry;ς>> 4 fξ ών μαρτυριών φαίνεται Ότι ύπfiρχον όδοl εχουσαι 

έκατέρωΗεν στοάς 5
• 

Ε'ίπον άνωτέρω δτι οί εμβολοι Εχρησίμευον δtcl. να προφυλάττωσι τοUς 

πολίτας &πΟτών 1lλιακών άκτίνων καl τών καιρικ&ν Επιδράσεων. ~Ενταίi{}α 

σκόπιμον κρίνω να προσι<tέσω δτι Εν αδταίς ήδύνατό τις να συναντήση ι::αl 

Επαίτας, lμβολαρίους δια τοίiτο καλουμένους, ο'ίτινες μάλιστα καl εLς τUς 

γωνίας αUτών διενυκτέρευον 6 • Περl Ρωμανού του Λακαπηνοii λέγεται Ο τι 

<<ψύχους πολλού γενομένου dνέφραξέ τε ilυρίσι καl σανιδώμασι τUς τών Εμβό

λων στοclς ώς μ1Ί τfιν χιόνα καl τΟ ψίiχος Εκεί{}εν εLσιέναι τοίς πένησι» 1 • 

Δέον να παρατηρήσωμεν δτι Sμβολος &να τοUς αLώνας Εδήλου ol! μόνον 

nlν ύπΟ κιόνων ύποβασταζομένηv στοάν, dλλά, δ πως λέγουσι τα κείμενα, 

καl τΟν «Εγχώρυyον itόλov>>, χώρον δiίλα δ1) Επψ1lκη μf. στέγην itoλωnlν 8 , 

fντ<\ς του Οποίου, δια {}ύρας tl)ν νύκτα Υ.λειομένου 9
, προUτί{}εντο διάφορα 

1 'Α ρ μ ε\' ο π ο ύ λ ο u, Έξάβ., 2,4,43. 
Σωφρό,•ιος Ίεροσολύμων, PG, 87 3 ,3460. 

3 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 280,20. 
4 Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ ο υ, Χρο·ν. Διήγ., 733,25. 
Ό 'Ιώσηπος, Ίοuδ. Άρχαιολ,, 16,148 λέγει Ott ό Τιβέριος Εν Άντιοχείq. 

τi'jς Συρίας τiιν :ωτό. μήκος τέμνοuσαν τΊlν πόλι'' πλατείαν «στοαίς παρ εκατερα κα

τεστόρεσε», Ό G. D ο \V η e y, Imperial building records in Malalas, ΒΖ, 38, 
308 φQονεί δτι ό Μαλάλας, δων είς τΟν ένικόν ιiρι-&μΟ'' &ναφέρτι έμβολον, έ,•νοεΤ 

τόν f'χοντα μίαν μονην κιονοστοιχίαν, έμβόλους δ' εtς τόν πλη-&uντικΟ'\' καλεί τΟ έr..α· 
τέρω{}·εν μιας όδοϋ ζεϋγος κιονοστοιχιών. 

6 Σ υ μ ε ώ ν Μ ε τ α φ ρ άστη ς, PG, 114,857. Μ ι χ α η λ Ά τ τ α λ ε ι ά
τ ο υ, Ίστορ., 275,23. Ν ι κ η φ ό ρ ο u π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο u · 
;τ ό λ ε ω ς, Βίος 'Ανδρέου τοϋ κατci ΧριστΟν σαλοί!, PG, 111,664. Πβ. καt Φ. 1{ ο υ· 
χ ο υ λ Ε, Μπολιάρις Εν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σποuδ., 3,334. 

7 Ο ί σ υ ν ε χ ί ζ ο '' τ ε ς τ Ο ν Θ ε ο φ ά ν η, 743,16. 
8 Ψ ε υ δ ο χ ω δ ι" ο U: Πότρια Κωνσταντινουπόλεως, 148,12 (Preger). 
9 Ό Μ α ν ο υ η λ Χ ρ υ σ ο λ ω ρ a ς 1 "Εν-&' Πν. 156,41 όμιλεϊ διό. «σχε:τα

στοUς καί φρακτούς δρόμους:.. 



26 Φαίδωνος Ι. Κου:ωuλΕ 

ε'ίδη πρΟς πώλησιν, τΟ Επl Τουρκοκρατίας δi'}λα δ1l μnεζεστέJ•ι 1
, τοιούτον 

δ" 'ίσως Εννοεί ό Μιχω)λ "Ατταλειάτης ό'ταν όμιλιϊ δια τU.ς <<Ε;τισκεπείς τών 

λεωφόρων, αϊπερ δμβολοι. λέγονται» 2
• 

~ΑλλU. καl τό.ς άπλάς όδοlις ενitα διάφορα πρΟς πώλησιν τρόφιμα καi 

Εμπορεύματα προιJτίitεντο, οί Βυζαντινοί, τουλάχιστον τώv τελευταίων αlό)νων, 

Εκάλουν Εμβόλους. Οϋτως δ Θεσσαλονίκης ΚUστά{}ιος Εγραψε· «λαύραv στενήν 

ην α οιiσαν καl πλή-&ουσαν των πρΟς &πόλαυσιν· είεv δ" αν τοιαίiται λαύρα ι 

καl οί Εν ταίς πόλεσι λεγόμενοι Εμβολοι>> 3
, εlπε δΕ καl ό Κίνναμος, περl 

Βενετών όμιλών, «καl στενωπΌς αUτοίς Εν Β-υζαντίφ άποτέτακτο, δν εμβολον 

δνομάζουσιν οί πολλοί>> 4
• 

<Ότι δΕ τΟ εμβολος Εδήλου καl &πλώς n1v όδόν, πιστοποιεί, νομίζω, 

Επ' 'ίσης τΟ δτι και σ1lμερον Εν Χίφ έμπολας λέγεται στεvΟς δρόμος η καl 

άπλώς δρόμος'\ εLς τΟ χωρίον μάλιστα τίϊς νήσου Χαλκl οϋτω χαρακτηρί

ζεται ό κυριώτερος αϋτου δρόμος 6 , μπουJ.άκι δΕ (Εμβολάκι) Εν Τήνφ και 

στεγομπόλι Εν Μάνη λέγεται 1'Ί στενΥι όδός. 

Ό Pears 7 τα'L1τίζει τους 8μβόλους πρΟς τα ΊΌυρκικα χάνια, οίκοδομή

ματα δΥιλα δη εχοντα την μορφ~ν των Οχυρών μΕ αUΗιν τετράγωνον, ε'ις 1lν 
fβλεπον α't ε'ίσοδοι τών καταστημάτων, τοϋτο δμως εκ τών ύπ~ Οψιν μου 

πηγών δΕν Επιβεβαιούται. Τέλος υπάρχει 1'Ί γνιδμη δτι ενιοτε καl συνοικία 

όλόκληρος:. Εν f1 οί όμοε&νείς Εμπορευόμενοι εμενοv, Εχαρακτηρίζετο ώς 

i"μβολος '. 

1 Τοϋτο βεβαιοϊ κατιi τόv ΙΔ' αlώνα ό 'Άραψ .-τεριηγητής Ibn Batoutah. ]. 
Ε b e r s ο 1 t, Constantinople byzantine et 1es voyageuι·s du Leνant, 44. Α. 
'Α -ν δ ρ ε ά δ ο υ, Ίσcορία τής Έλληνικfις δημοσίας ο[κονομίας"ι 597. 

2 Μ ι χ α η λ Ά τ t α λ ε ι ά τ ο υ, ·rστορ., 275,23. Έν τοίς χωρίοις τfίς Χίου 
σ κ ε π α σ τ α λέγονται στενοl. δρόμοι, ύ;τi;ρ οϋς ύπάρχοuσι στοαί. 

3 Ε U σ τ α -& ί ο υ, Παρεκβ., 1922,3. 
4 Κ ι ν ν ά μ ο υ, Ίστορ., 281,3. 
5 Συχ,•Cι αUτόtl·ι άκούεται 1l φρ. cεπαρε τιi βούδια να μi)ν γυρίζου'' μέσα 'ς τοUς 

έμπόλους». 
6 Κ Ά μ ά ν τ ο u, Ποικίλα γλωσσικιl έν Ά ·&ηνίίς, ~3,·181 καΙ. του α U τ ο ϋ, 

:Συμβολή εις τό tΟΠΟΟ\'Uμι.κόν tής Χίου 'Α{}·ηνάς τόμ. 27,38 Λεξικ. Άρχείου. 
7 Ρ e a r s, Fall, 157. Π β. καi Α. Ά ,, δ ρ ε ά δ ο υ, 'Έν-&' &,•, 598. 
9 J. Ε b e r s ο 1 t, 'Έν-&' u_,., 36. Υ\Τ. Η e y d, Geschichte des Leνanthan

dels, 1,274. 

Αί όδοi :v.αL οί εμβολοι τό:.'' Ευζαντιη:ίJ\' πόί.εων 

άγορανόμος 11. 
άγωyός 19. 
Ι:ίμφοδον 6. 
Ι:ίμφοδος 5. 
&στvνόμος 11, 13. 
&φοδιιi=αύλη οίκίας 5. 
βασιλικδς δρόμος 4. 
βαστέρνιον 8. 
δεμοvσιd. 4. 
δεσποτικός δρόμος 4. 
δημοσιακη δδδι; 4. 
δημόσιος δρόμος 4. 
διαβατικδν 8. 
δlστρατον 8. 
dotninus capitaneus 11. 
έλαιον έκ πέτρας 16. 
έμβολάριος 25. 
έμβολος 22. 
έ'μπολος 26. 
έπαρχος τής πόλεως 11, 14. 
ίδιωτικi] ό'δΟς 4. 
κaλαλοπλύτης 15. 
κά.λαvος 15. 
καλοπλύτης 15. 
κανaλοπλύτης 15. 
κάναλος 15. 
κά.e_αβος 15. 
κοπρέα 14. 
λαύρα 8. 
λεωφόρος 5. 
μαρμαρωτόv 11. 
Μέση 4, 6. 
μίλιον 20. 
μονοπάτιον 9. 
μπεζεστένι 26. 
μποvλάκι 26. 

ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ 

νοδΟς=&δδς 3. 
όδιός=όδδς 3. 
.όδΟς 3. 
ο-δδος=όδός 3. 
πάeοδος 5. 
πηγέλαιον 16. 
πλακωτη 11. 
πλακωτδν 11. 
πλατεία 6. 
πραίτωe 11. 
ρvμίδα 8. 
ρvμiν 8. 
evμvi1ς 8. 
eύμ(ν}η 6, 7, 8. 
ρούγα μαγlστρα 5. 
σαΛ.δαμάeιος 12. 
σημείον 20. 
σκεπαστΟ 26. 
σταvρωτ?] όδΟς 9. 
στενfι 7. 
στενομπόλι 26. 
στενΟν 7. 
στενωπός 6, 7. 
στενοeρύf,ιιον 8, 
οτοd 21, 22. 
στράτα 11. 
οτeά.τα κα{}ολικη 4. 
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ΕΚ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥτΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ 

Αί πληροφορίαι, τUς όποίας μdς παρέχουσιν οί Βυζαντινοl. συγγραφείς 

προχειμένου περl άλιείας εΙναι σχετικώς πολΊJ πενιχραi και τΟ πρdγμα είναι 

τοσοϋτο μάλλον παράδοξον δσογ):ν τcϊ) κεφαλαίφ τούτφ ελαχίστη ξενικη Επί

δρασις παρατηρείται ώς καl U.λλα τινU δηλούσι καl τΟ δτι πλεLστοι τών άλιευ

τικών δρων διασι:9ζουσιν &κόμη τCι &ρχaϊα Ονόματα ε'ίτε αναλλοίωτα εϊτε 

μικρΟν μεταβεβλημένα. 

eH f:λλειψις Επαρκών πληροφοριίόν 'ίσως να Ε:ξηγfιται εκ του οτι οί 

μεσαιωνικοΊ 'Έλληνες fχοντες μεγάλην Εξοικείωσιν με nlν {}άλασσαν, ά'τε πολ

λαχοϊ:i κατcl τCι παράλια οLκούντες, δfν προσείχον εLς η)v περιγραφ1)ν τοϋ 

δ.λιευηκοϋ βίου, δστις τοίς fιτο τόσον γνώριμος. 

Κατα τΟν ΑΊ.λιανόν, «ένύδρου -&1lρας διαφοραl τέσσαρές φασι, δικτυεία 

και κόντωσις και κυρτεία και αγκιστρεία προσέτι>> 1
• 

~Εξετάσωμεν Εκάστην τών διαφορών τούτων, αϊτινες εξηκολού-θ"Υ)σαν 

ύπάρχουσαι καl κα-θ·' δλην η)ν Βυζαντιν1)ν περίοδον. 

'Όσον &φορg εlς τα δίκτυα, ηlν χρfίσιν τών όποίων πολλαχώς Εχομεν 

μεμαρτυρημένην, μάς παρέχεται 1l πληροφορία Οτι ταυτα, πρΟς κουφισμόν. 

ώς δα καl σήμερον, κατΟ: διαστ1lματα Εφερον φελλούς ~ι, &ρίστη δε ποιότης 

αVτών προήρχετο Εξ Ίταλίας 3 • Έπ~ 'ίσης &ναφέρεται ή μολυβδiς τών δι

κτύων, ϊνα ταUτα βυιttίζωνται, η λινfι κλωσηΊ εξ fΊς κατεσκευάζοντο ώς καl 1l 

ξυλίνη βελόνη' δι, ής, δι.αρραyέντα, επεδιωρ{}οϊiντο 4
• 

CO Πολυδεύκης εν τcϊ) δνομαστικcϊ) του, μεταξU των σκευώ'\' του άλιέως, 

αναφέρει και τας σπαρτίJ•ας 5
, δς αναφέρει καl ό Αlλιανός 6 • τας σπαρτίνας 

ταύτας, περι ώv όJς σχοινίων πλοίου μνείαν ποιείται και Κωνσταντίνος ό 

1 Α t λ ι α ν ο υ, Περl ζψων, 12,43. Περl 6;γκιστρείας καt τfις διό. δικτύων 

άλιείας όμιλεί καt ό Ά χ μ ε τ: Εν τό) Ονειροκριτικψ του, κεφ. 177, σ. 138,17,19. 
2 Ό Π ο λ υ δ ε ύ κ η ς, Όνομαστ., 10,133 ε!.ς τ:Ο. σκεύη τ:οϋ άλιέως καταλέγει καί 

τοUς φελλούς. 'Έπι{}·ι χαt Μ ι χ. Ψ ε λ λ ο ϋ, Έγκ(6μιον εiς τ-fιν μητ:έρα αύτοϋ (Κ. 

Σά-&α, Μεσ. Βιβλ., 5,35). 
R Ι. τ ζ έ τ; ζ ο υ, Σχόλια εις Λυκόφρονος Άλεξ[ι:,δρα'', στίz. 755. Π β. καί ΜΕ, 

790,12. 
4 Βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντ:ινώ'' βίος r.:αί πολιησμός, τ:όμ. Β', τεϋχ. Λ', 180. 
5 Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Όνομαστ., 10,133. 
ε Α ι λ ι α ν ο υ, "Εν-&' &ν. 

Έr.: του άλιευr:ιr.:οίJ βίου τ:GJ\' Βuζανηνr!Jν 29 

Πορφι•ρογΕννητος 1
, ιlναφέρει δΕ μετcl. ταίΨJ. κuτι'ι. τΟν ΙΒ' αlGn'α ό Θεσσα

λονίκης Εf_fστύΛtιος ί.Εγων δτι κατlι. τοl_,; χρόνους του οί δ.λιείς εl.δός τι σχοινίου 
Εχιiλουν ο;rαgτί I'U.J' ~. τU.; σ::ταρτίνας, λέγσ)' ταύτας οϋτω κλη{}είσας, α τε κατα

σχευαζομένα; fx τc'δν Ί.νών σ:τrl.ρτου, τΟ όποίον και εUέλικτον Ύjτο ι.(αι εlς τ1Ίν 
·ίlγρασίαν &ντεtχεν 3-Εντευtt-εν και 1l παροιμία <<ΜαΊ~ου βροϋλλον, ποντία χάν

ναβις>> ~,-Εχρησιμοποίουν οί δ.λιείς, Lνα δι~ αUτών, προσδένοντες τU έχ.ατέρω-&εν 
iJ.κοα τιϊη' δικτύων, τU. &:λκωσιν εLς t1Ίν ξηρlιν κυκλικώς περιελ(σσοντες αιΊτάς, 
~χ<~ρciζοντες δε η1ν περιc(λιξιν α{,ntlν διU. τοίi (lρχαίου· ρήματος ,ιιηΙ]ύεσfJαι ''. 

f:lδος δικτύου πρΟς άλιεί.αν εlς βα.f}έα ϋδατα Εκαλείτο γρίπο:;, δι' ής 

λi'ξεω; Εξεφριίζεω τότε και 1l δι/ι. του διχτύου τούτου άλιεία 6 • 

Ί~;τι{)υμοϊiντε; δ~ ο 'Ε c1λιεϊ:ς, Lνα κατcl τΟ iΞ:πάγyελμά των Εzωσι τ1\ν {)·είαν 

(101lι1-ειαν, προτοίJ νlι. κιi.μωσι zρl]σιν τών νέων δικτύων, Εκάλουν ίερέα, δστις 
ε;τ.~ αf,τί~Ίν &;π]Ύγελλεν εtδικ1)ν εf1χ,1\ν <<εi.ς τΟ ε-\Ίλογfισαι δίκτυα» συνll{}εια, 1lν 

fτ{]ρουν τ: ως οί κrίτοικοι τiiς Εν Άνατολικίi Ρωμυλίg Σωζοπόλεως καλοϋντε; 

Lερέα να εUλοyήση τU.ς μελλούσας να στη{}GJσιν άπόχας των 7 • Πι-θηνΟν δ~ εl

ναι δτι οί δ.λιεlς ε\χον καl 'ίδιον προστά.την CJ.yων, πι{}ανόπατα ·τΟν δ.γιον 

Φωχdν, δ στις επροστάτευε το1Jς ναυτικούς ιι, καίτοι τοϊlτο, δσον fγu) γνωρίζω, 

δΕν μαρτυρεtται. Πάντως σΊlμερον ό &γιος Γεώργιος 1.'tεωρείται και τών 

δ.λιέων προστάτης θ. 

1 Κ ω ν σ τ; α ν τ { ν ο υ Π ο ρ φ υ ο ν ε ν ν ή τ; ο υ~ >JΕκ&εσις; τf]ς βασιλείου τ:άξεως, 

Ε U σ τ α-& ίο υ, Πu.ρεκβ., 191,33. Νίiν Εν Q[,•οίiντι Λακεδαίμονος τ:Ο σπάρr:ον 

λέγετ;αι σπαρτίγα. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Οlνουνηακά, 180,213. Ή σ π α ρ τ σ ί ν α περι~ 

φερομένη ν-ϋν Εν τfl ναυτ:ικfι γλώσση δηλο'ί τΟ μ~νόπλοκον σχοινίο''· Α. Σ α κ ε λ
λ α ρ ίο υ, ΒασιλικΟν εγχειρίδιον άρμενιΟτου: 36. 

3 Κατιi τα Γεωπονικά, 18,9,3, οί ναυτικοL μετεχειρίζοντο εLς τιiς ναυτιr.ό.ς ύπη

ρεσίας σχοινία Εκ τ;ριχών αίyών 11 τράγων, διότ;ι ταίίr:α οUτε εσ{ΊΠΟνω ούτε εύκόλως 

εκόπτ:ονω. 
~ Εύστ;α{}ίου, Παρεκβ., 191,36. Περί τ;i'jς ;ταροιμίας βλ. Φ. l{ουκουλέ, 

Αί παρό τ:ψ Θεσσαλονίκης ΕύσωlΗφ δημώδεις παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις, 

'Επετ:. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ, 8,20. Σημείωσαν δ' On σχοίνος και βροϋλλον 11 σπάρτον 
και βροϊiλλον -Υίσαν ΟU\'ιδνυμα κιιτα τ;ο,Jς Βυζαντινο\J; χρόνουζ (Σ Χ. ο λ ι α σ τ:. Ά ρ ι~ 
σ τ; ο φ,, Πλοlίτ., 663), και vυ\• δS πολλαχο·υ τ:Ο σχοι,•ίον λέyεr:αι β ρ ο υ λ λ ι ά. 

5 Ε ύ σ τ α{). ίο υ, Παρεκβ_, 1ϊ10,42. ~'lηρύματα κιιλωδίων άναφέρονται καί εν 
ιiρχαίαις Άτ:τικαίς έπιγραφαίς. Α. G a r t a u 1 t, La triCre Athenienne, 205,206. TCt 
μηρύματα λέγο,•ται ,.ϋ,, έν "Ανδρφ μ ο τ ό ν ι α και fν Σύρφ μ ο ν τ; ό ν ι α (όμοτόνια ;), 
Εν τ:ii ''αυτικii δε γλώσσn yενικώς κ ο υ ρ κ ό1 μ α τ α (=κριχώματα). D. Η e s s e 1 i η g, 
I,.es ωots n1aι-itimes, 20. 

6 C η s a, Ι dίploιni Greci ed Aι-abi di Sicilia, 2,293. 
7 Ά ν σ. γ ν. Π α ρ α σ κ ε υ οπού λ ο υ: Ή '~αρικη σηl Σωζόπολι, Άρχε ίον τ:ου 

Θρι~κιχού λαογραφικοϋ και γλωσικοϋ {}ησαuροϋ, 2,80. 
Βλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τ:όμ. Α', ηίiχ. Β'~ 35. 

9 Ν. Πολίτου, Λαογράφικό. σύμμεικω, 1,81. 
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Δίκτυον, oUzl δμω:;; κuηιέμενον, άλλU. το:τοιΊετούμενον ;τερ'ι στεφcfνην 

προσαρμοζομέvην κατ α τU Clκρον κοντού -l1το τΟ dπόzι ι, εlδος δf παχέος 

δικτύου περιβαλλομένου κύκλφ ύπΟ lσχυράς σιδηράς στεφάνης fΊτο 1Ί γαγ

γύ.μ.η 2
, τΟ γάyγαμον 1'-\ 1l σαy1lνη τών rlρχαίων 3

, 1l των Σωζοπολιτ<lη• γκαγ-
'β δ ~ ,- ; c) ' , 'δ ' δ' ~ ~... ' 'δ γα η, ι ου κυριως η ,ιευοντο οστραχο ερμα, και η κατ εζοzην μυ ια. 

Καl. 1'Ί &γκιστρεία συχνα αναφέρεται {Ι;tf) τών συγγραφέ.ων, οϊτινες όμι

λούσι περΊ της <<άπΟ καλάμου>> r1λιειις κα'ι &γχίστρων έξηρτημένων έκ λεπτοϋ 

λίνου &.ποκρεμαμένου εκ καλ<.ίμου 4
• 

Καλούσι δΕ οiiτοι τΟ μΕν λεπτΟν τοϋτο λίνον όρμιάν 5 η δρμlδιοJ' 6 μΕ λέ

ξεις καΊ σ1lμερον δημωδώς αUσας Εν χρήσει 1
, τΟν δε κάλαμον άι·ακαλ'αμίδιν 11 • 

ΠροσΖδενον δΕ τα του άvακαλαμιδίου Ciγκιστρα με τρίχα s, ύπερ flν, 

πρΟς προστασίαν τfις όρμιάς, Ετοποftέτουν συρίγγιον Εκ κέρατος βοός ι σ. 

'Ως δόλωμα μετεχειρίζοντο oL rίλιείς ε'ίτε ψίχαν Ciρτου 1
\ ε'ίτε Επl. του 

&γκίστρου σκώληκα 12 ε'tτε καl δια μεγαλυτέρου; lχ{}ύς τεμάχιον κρέατος 13 • 

Εί.πον μικρΌν &νωτέρω δτι όρμιd ε/, .. έγετο τΟ τού- d:νακαλαμιδίου λεπτΟν 

λινάριον, δια της λέξεως δμως Εδηλοϋτο Επ~ 'ίσης καl 1'Ί νύν κοινώς ;;τεrοJ•ιd 

I Sτεφάνου Σαχλίκη, Γραφαί και στίχοι καί έρμηνείαι, σιίχ. 314 
(\i\Tagner' Carmina Grreca). Έ π ο χ η ν εκά/.ουν οί Βuζαντιγοl άλλο είδος δικτύου, 
περi ο-δ Χατωτέ@ω. 

2 Σ χ ο λ ι α σ τ ή ς, Όπ:τιανοίi Άλιευτ., 3,81. Κατ' αUτΟν «γαγγάμη· λίνος Πα· 
χUς διΧτυωτΟς λίνφ κύκλφ περιεχόμενος». Κατά τΟν Π ο λ υ δ ε ύ κ η, Όνομαστ., 2, 
169 «τΟ δικτυώδες, δ \•ίiν καλείται γάγγαμο'' ή, Wς οί παλαιοί, σαγήνη». 

3 Π ο λ u δ ε ύ χ ο υ ς, Όνομαστ., 2,169. 
~ Γεωπονικά, 20,523,12 (BecJch). Λ ό γ γ ο u, Τών Χα τα Δάφνην καί Χλόην 

λόγοι Δ' Β' 12,3. Μ ι χ α 1i λ 'Α Χ ο μ ι ν ά τ ο u τ ο \ί Χ ω ν ι ά τ ο u, τα σ φ· 
ζόμενα, 21405,23. Γ ε ω ρ γ ί ο υ 'Α κ. ρ ο π ο λ ί τ ο u, Είς Πέτρον καi Παϋλον, 
16 (96,i;l· Heisenberg). 

5 ΛΙ ι χ α η λ 'Α κ ο μ ι ,, r.ί τ ο u τ ο ίi Χ ω ν ι ά τ ο υ, "Εν-&' &ν. 
6 Σ χ ο λ ι α σ τ ή ς, Όππω.νου Άλιευτ., 2,123. 
7 Γνωσηi ή ά ρ ο μ ι ά εν Σύμη, τΟ ό ρ μ ί δ ι εν Άρτάr.η, Πανόρμφ τi)ς 

Βι&υ\•ίας καi l{ρήτη ΧαL τΟ ά ρ μ ί δ ι εlς Ηlς Κυχλftδυς, 
8 Τά κατι! Λύβιστρον καί Ροδάμνην, στίχ. 1014: (Μαυροφρύδοu, 'Εκλογή μ''η· 

μείων, 363). 
9 Σ τ ε φ ά ν ο υ Σ α"(. λ ί κ η, Άφήγησις παράξε\•ος, στίχ. 218 (εκδ, Παπαδη· 

μητρίου). Τρίχας, καί δη ίππείας η dγρίων συ&ν κατό.. τιiν dγκιστρείαν ιiναφέρουσιν 

δ τε Π ο λ υ δ ε ύ κ η ς, Όνομαστ., 1,97,10,133 καΙ. ό Α ί λιανό ς, Περί ζ ψ ων, 12,43. 
10 Ε ύ σ τ α{} ίο υ, Παρεκβ., 1721,1. Σ χ ο λ ι α σ τ ή ς, Όππιανοίi Άλιευτικά, 1, 

32. Χρf!σιν κερrίτων χιμαίρας άναφέρει ό Α ι λ ι α ν·ό ς, 'Έν&' άν. 12,43. 
11 Στεφάνου Σαχλίκη, "Ε,·tΊ·'άν. 
12 Χρυσόστομος, PG, 64,23. 
13 Χρυσό σ τ ο μ ο ς, PG, 63,507, Δια τi]1• παρασκεui]ν δελέατος διαq;όρων 

ίχ&ύων γίνεται λόγος έν τοίς Γεωπονικοίς, 20,22. 

Έ;:: τοϋ άλιευτικοϋ βίου τών Βυζαντι\•όJν 31 

zαλουμένη i1 καl 1] κα{}εηl ι, 11ν τελευταίαν Εννοεί καl ό Αlλιανός, δταν Ηγη 

δτι οί δ:γκιστρεύοντε; «χρίJJντcη συών {}ριξl καl σπαρτίναις καl πτεροίς» 2 • 

Ί:;:κτι\ς ηϊς διr!. τών dγκίστρων δ.λιείας Υιτο γνωστη κατU. τους Βυζαντι

νο1,ς χρόνους, c'Ος καl παρ~ Ο:ρχαίοις, καl1] δια πλεκτfις σπυρίδος έξ ειJλυγί

_στων κλciδων 11 σπάρτων κατασκευαζομένης, fiτις €καλείτο κυρτάρα 3 η %ύρ

το; 4
, διc'r. τΟ κυρτΟv βεβαίως τοϋ σχ1lματος, δι~ οίi, καl καρκίνους ήλίευσν 5 ου 

μΊlν Ο.λλU καl τcΊ κογχύλια τijς πορφύρας ι;. τα Γεωπονικό: μάλιστα άναφέρουσι 

τί t.:πρεπεν ciις δόλωμα νι'ι τίιΊ·εται έντΟς τών κύρτων, 'ίνα προσελκύωνται oL 

lχι1·ϋς 7
• 

Νικηφόρος ό ΓρηγορΠς όμιλεί περl c'iλιέων «o't τοίς πλήκτροις Εκ itα

λc.ίττης τοi,•ς !χΗύας &νασπJJσι>> Β ύποδηλών αναμφιβόλως δια τών λεγομένων 

του τΥιν zρ1ϊσιν κατcl τοιJς zρόνοι•ς του τ·fίς άλιείας διιl κοντοί!, δν ό μfν Πο

λυδεύκης καl <Ησύχιος τριόδοντα καλούσι ~, καμrlκιοJ' δ', όΊς χα 'ι σ1lμερον, τΟ 

Επ~ Ονόματι τοϋ Ζωναψ1 λεξικόν 10
• 

Έγίνετο δf z.ρησις του καμακίοι• πρΟς άλιείαν δκταποδίων, &λλU. χα\ 

{}υννων· καl βεβαιοί μfν ό Ί-Ισύχιος Εν τι? λεξικQ) του δτι μόνον «τους με

γάλους -&ύννους τριόδουσιν Ελάμβαναν» 11
, φαίνεται δμως Οτι καl τότε κα'ι 

βραδύτερον γενικώς αί. Ηύνναι κα'ι δια καμακίου συνελαμβάνοντο κατα μάρ

τυρα τΟν σχολιασtΊ\ν τού Λουκιαγο\J λέγοντα· <<τΟ:.ς {}ύννας τριαίναις &ναι

ρούμεν>> 12
• 

Μετεχειρίζοντο δf τΟ καμάκιον oL άλιείς καl Εν καιρψ νυκτΟς υπο τΟ 

φώς δQ.δων η φρυγάνων, τρόπος άλιείας, τΟν Οποίον παλαιότερον &:ναφέρει 

ό ΑίλιανΟς γράφων δτι κατδ: τΥιν κόντωσιν τών ίχ1\Vων <<χρη παρείναι κά-

1 Μ ι χ α 1) λ Γ λ υ κ a, Βίβλος χρονικ{ι, 40,21. R e g e 1, γontes rerunι 1)j7· 

zantinaruιn, 4,14. 
Α ί λ ι α ν ο ϋ, "Εν&' άν. 12,43. 

3 ΜΕ, 548,50. 
-ι Μ. Βασίλειος, PG, 29,153. Ι. Τζέτζου, Σχόλια είς Λuκόφρονος Άλε· 

ξάνδραν, στίχ. 237. Μ ι χ α η λ Γ λ υ κ a:, Βίβλος χρονική, 70,9. Ε υ σ τ α{} ίο υ Θ ε σ· 
σ α λ ο νίκη ς, Είς τΟ\• εξηγηtΊ·ησόμενον !αμβικΟν κ.α\•όνα 1 PG, 136,625. Μ ι χ α η λ 
'Ά κ ο μ ι ν ά τ ο υ τ ο ϋ Χ ω ν ι ά τ; ο υ, τα σφζόμενα, 2,292,15. 

5 Κύρτος' τΟ δίκτυον, 1l βρuλλίνη σπυρiς Εν ίi οί καρκίνοι dγρεύονται. Λεξικ. 

Ζωναρa εν λ. 

~ Η ιι g ο Β 1 ίi 111 n e Γ, Technolog-ie und Terωinologie der Gev.,erbe nnd 
Kίlnste bei Griechen und Rδ111eι-n, 1,229,230. 

Γεωπονικά, 20 524,9, 
8 Ν ι κ η φ όρο υ Γ ρ η γ ο ρ α, Ίσtορία, 1,308,2. 
9 Έν λ. -&υννά~οντες. Ό Π ο λ υ δ ε ύ κ η~ fν τψ Ονομαστικψ του, 10,133 &να-

φέρει τΟν τριόδοντα καΙ. άλ ιέα ι:τριοδοντίq. χρώμενον». 
10 Έ,, λ. ίχ&υόκεντρον. 
11 "Ησύχιος, 'Έν-&' ciν. 
1 ~ U. R a b e, Scholia in Lucianuιn, 66 125. 
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μαχ.α δρ·(}Jlν.. πυρείά τε πεύχης τΥj:; λιπαρωτάτης>> 1 χαl οίι μνεία ν πολλοUς 

μετ:ci ταUτα αίώνας ποιείται Γρηγόριος δ ~λ νηόχου . &ναφέρων f:v Επιστολή 

του πρΟ; Μιz.ω1λ τΟν Χωνιάτην «τΟν τη; άλιείας πόνον Εν νυχτl>> 2 καl ό 

ΙνΙανου1)λ Φιλής Cιναφέρων τοlς Εκ πίτυος τροχίσκους κατΔ nlν ν-υκτερινι)ν 
άλιείαν 3

• 

Πόσον δ~ ό τρόπος ούτο; τfις άλιείας fιτο διαδεδομένος κατU τοUς Βυ

ζαντινοUς χρόνους δεικνύει τΟ δη πιiγχοινος εlναι σ1lμερον 1l χρfισις του κα
μακίου κατ6: nlν Εν καιρψ νυχτΟς δ.λιείαν με τΟ πvgοφάι·ι 11 περειd1' ·1 (=πυ

ρείαν) δι" ών λέξεων δηλοϊiται άλιευτικ1l Εσχάρα Εφ" ή ς τίι~ενται δ<} δες 11 φρύ
γανα ύποβοηθΌ'Uντα τοUς χρησψοποιοίivτciς τΟ καμάκιον 5 • 

ΊΌU παραδόξου τέλος χάριν 11ς &ναφέ.ρωμεν δτι ό τρόπος της δι&. σκα

φάνδρου δ.λιείας, δσης ·ι9·εωρείtαι νεωτέρων χρόνων Εφεύρεσις, περιγράφεται 

πλ{Jρω; κατCt. τΟν ΙΔ' αlώνα Εν τψ ποι1lματι τc'D J.ναφερομΞνφ εLς τΟν βίον 
τού 1\lεγc.ίλου ~Αλεξάνδρου Β. 

<Ο ΑlλιανΟς τΟν λόγον ποιούμενος περl τiϊς U.γρας τών {)·ρισσών ύπΟ των 

παρCt. τ·fι Μαρείg. λίμνη οlκούντων παρατηρεί δτι αUται συνελαμβάνοντο 

«κρότφ Οστράκων>> 7 , καl πάλιν s δτι 1~1 δικτυεία «δείται τυμπάνου>>. 

CH δια κρότων σύλληψις Lz·θ-ύων Εχομεν λόγου; να πιστεύωμεν δτι 11το 
συνll{}ης κατα ηΊν &πασχολοϋσαν Ίlμάς περίοδον, &φ~ o.U Ίl μΕ:ν 'Άννα 11 
Κομνt1νtΊ περl προσώπων Επιμελώς προσπαθ-ούντων να &ποκρύψωσι τους 
σκοπούς των λέγει δτι ούτοι <<προσείχον καftάπερ οί ~αλάττιοι μ1Ί τΟ ~1lραμα 
προσοβιlσωσι» ~, εν δf τψ Επυλλίφ τα κατc't Λύβιστρον και Ροδάμνηv περι

γράφεται άλιεύς, δστις 

... κρατεί λι{Μριν 

και δέρνει τάχα τΟν βυ~Ον μ1Ί κρατη&οUν τΟ: ψάρια ι ο. 

<Η συχν1Ί Uλλως τε χρfjσις τών κρότων πρΟς ΕκφοβισμΟν τών lχ%ύων 
και &πώι~ησιν αυτών πρΟς τα δίχτυα εlναι &σφαλ1Ίς τούτου βεβαίωσις. Νυν 
δfιλα δη Εν Κουτάλει της Προποντίδος o't &λιείς, &φ' ού ρ(ψωσι τΟ: δίκτυά 

1 Α ί λ ι α ν u ϊi, Πενl, ζcί;ιJJ\', 12,43. -,0 Π ο λ u δ ε ύ κ η ς έν τiρ δνομαστικίρ του 
(1,97) μεταξU τί\Jν Cίλλων δνaμάτ:ων τοϋ άλtέω;, ciναφέοει καl. τόν π υ ρ ι ε υ τ ή ν. 

2 ΙΊΙ ι χ. α η λ 'Α κ ο μ ι ν ά ~ο υ τ ο ϋ Χ ω ν ι ά τ ο υ, τα σq;ιζόμενα, 2,465,22. 
3 Manuelis Phil:::e, Carιnίna, 2,179, qτίχ. 88 (εκδ. 1\iilleΓ). 
4 Οϋ rω; έν Μεγίστ~. · 

Γ. Δροσίνη, ΤΟ ψάρεμα, 16,83. 
6 \Υ a gn eι-, Trois potme,s, στί.χ. 43;)5 έξ. σ 188. 
7 Λ l λ ι α ν ο υ, Περl. ζψων, 6,32. 
8 Α l λ ι α ν ο U, "Εν&' &ν. 
9 "λ ν ν η ς Κ ο μ ν η ν η ς, Άλεξιάς, 1,86,13. 
ιu ::τίχ. !015 (Μαυροφρύδου, Έκλοyiι μνημείων, 363). 
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των, ροvμπώνουσι, περικυκλώνουσι δfιλα δ1Ί την βολ1Ίν ρίπτοντες κατΟ. πάσας 

τας διευ~ύνσεις λίii·ους καl πλl)ττοντες παταγωδώς τους πόδας των επi τfίς 

πρc{)ρας τών πλοίων, ϊνα dπωfhlσωσι τους lz.-&Uς ΕντΟς τών δικτύων. 

Ποδοκρότημα πρΟς τΟν αlιτΟν σκοπΌν Εγίνετο τέως και Εν 'Αρτάκη και 

Πανι)ρμφ τfις Βι{}υνίας καλούμεvον μπόδαμος (=πόδαμος), γίνεται δΕ: νϋν 

καl Εν τύ λιμναfiαλάσση του J\1εσολογγίου, Εν&α οί άλιείς μεταχειρίζονται 

τΟν κλάπα1•ον, ράβδον δfιλα δiι ξυλίνην fχουσαν κατα τΟ Ciκρον στρογγύλην 

ξυλίνην πλάκα fl.ν κτυποϋσιν επι τΊΊς κουπαστfις. 

Τέλος Εν Χάλκη τΊ)ς Ρόδου, Σίφνφ και Κύ&νφ μεταχειρίζονται οί άλιείς 

τi] βολα(χ)τήρα η το βολατήρι, λ[{}ον δiiλα δη διάτρητον &πο σχοινίου εξηρ

τημένον, δι' oU βολιάζοvσι, fίτοι πλήττουσι t1Ίν επιφάνειαν της -&αλάσσης 

πρΟς εκφοβισμΟν τών Lχ13ύων και κατεύ-&υνσιν αlιτών πρΟς τα δίκτυα. 

Έποχην Εκάλουν οί Βυζαντινοl και τα δίκτυα ι 11 μάλλον ώρισμένον τρό
πον Εξαρτήσεως αlιτΟΟν &πΟ πασσάλων και άλιείας δι" αlιτών' o'L νόμοι μά

λιστα όμιλούσι περl ίχ&υοπρατών μεταβαινόντων είς τας έποχάς, ϊνα dγορά

σωσιν ίχ-&Uς ώς καi περi τ11ς &π" &λλ1lλων &ποστάσεως τών Εποχών τούτων 2 • 

ΠερL τού πΟΟς Εγίνετο 1l διΟ: τών ΕποχΟΟν τούτων άλιεία Εχομεν, εύτυχ&ς, 

μαρτυρίας τινάς, κάλλιστα διασαφηνιζομένας ύπΟ τ&ν σήμερον συμβαινόν

των: Οϋτως ό Μ. Βασίλειος όμιλεί περi &υννοσκόπων, οί όποίοι ήδύναντο 

ν" άπαρι~μΊlσωσι τα διάφορα ε'ίδη τών Εμφανιζομένων lχ{}ύων, συγχρόνως 

δΕ: να πιστοποιήσωσι και τΟν &ρι~μΟν αύτών 3 , δ ΜιχωΊλ 'Ακομινάτος περl 

&λιέως, δστις Επισκοπεί οlι μόνον τΟ: Επιπολfις, &λλ' Ερεβοδιφεί \ ό δΕ: &δελ
φΟς αlιτου Νικήτας δι' Εκείνους «σΤ εlσανίασιν f.πi τώv lκρίων τΟν βυ·θ·Ον 

διοριVντες και τ&. Ε1'tνη τών νεπόδων επισκοπεύοντες>> 5 
• 

Έγίνετο λοιπΌν καl τότε δ, τι και σήμερον' σΊlμερον δfjλα δll, ο 'Ι. άλιείς, 

&φ' ού τοπο-&ετήσωσι τοίς πόχες εlς f.πίκαιρον σημείον, πηγνύουν εlς τΟν 

πυ{}μένα τfΊς ~αλάσσης '!.στΟν φέροντα σανίδα όριζόντιον εlς &πόστασιν 1lμίσεος 

μέτρου &πΟ της κορυφi)ς, Επl δf τής σανίδας ταύτης κάiiηται ό τών &ρχαίων 

&υννοσκόπος, εν Σωζοπόλει άλμπου,ριέgις καλούμενος 6
, δστις παρατηρεί, αν 

ύπάρχουν Lχ~ύς, καl ποίαν κατεύ&υνσιν Εχουσι δίδων τΟ: &νάλογα παραγγέλ

ματα. ΊΌ δλον παρατηρητήριον καλείται βίγλα 7 • 

1 Έποχή· κατοχη η δίκτυα, φέρεται έν τc'ρ ε;,;• Ονόματι τού Ζω\•αρι'i λεξικfi). 
2 Βλέπε τα κατωτέρω σχετικώς λεγόμενα. 
3 Μ. Βασίλειος, PG, 29,152. 
4 Μιχαηλ Άκομι\·άτου του Χωνιά του, τα σφ~όμενα, 1,88,7. 
5 Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ ο.υ, Χρονικ. Διήγ., 822~8. 

G Ά ν α γ ν. Π α ρ α σ .κ ε u οπού λ ο υ, Ή ψαρικη στi) Σωζόπολη (' Αρχείοv τοϋ 
θρq.κικοϊi λαογραφικοϋ καΙ. γλωσσικού {}ησαυροίί, 2,72). 

1 Ό τρόπος οί'ίtος τής άλιείας καλε"ίωι σήμερον {} υ \' \' ε ι α έν τίj γλώσσ11 
των άλιέων. 

ΕΠΕΤΗΡIΣ ΕΊΑΙΡΕIΑΣ ΒΥΖΑΝΊΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Έτος \Η' 
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"Ας προσiJέσωμεν δτι εν Ρυσίφ (Άρετσοii) τiiς Προποντίδας αι βίγλαι 

ε"ίναι τρείς ifJν 1) μεν πρώτη, 11 πρΟς τΟ πέλαγος λέγεται βίγγλα, 11 δευτέρα, 
ή κατα τΟν δμφαλΟν των δικτύων τσουκκάλι και 11 τρίτη, ή 8πl του μεγάλου 

σάκκου τών δικτύων, δπου συνα-&ροιζόμενοι οί Ίχ-&ϋς συλλαμβάνονται καπάκι. 

Πώς γίνεται σήμερον ή δι' Εποχών άλιεία Εν τοϊς δυτ;ικοίς παραλίοις tσU Πόντου 

καί εν Προποντίδι. 

Τέλος παρατηρουμεν δτι Εν Κέg τij νήσο) και κατα τΟν Κοριν-&ιακΟ-v 

κόλπον ό &υνvοσκόπος τοπο{}·ετείται επι {}ωρακίου εύρισκομένου επι τοϋ 

Lστου τfjς &λιευτικijς λέμβου, 11τις Εξέρχεται τοϋ λιμένος. Είς νεϋμα τοϋ -θ·υν

νοσκόπου τούτου οί παρα τΥιν ε'ίσοδον του λιμένος παραμένοντες άλιείς τΥι-v 

&ποφράσσουσι δια παχέων δικτύων και οϋτω παγιδεύουσι τους είσελο&όντας 

!χ{}ϊiς '· 
Έκ τών πατέρων τfiς Εκκλησίας ό Μ, Βασίλειος καl Γρηγόριος ό Νύσ

σης παρέχουσι πληροφορίας περl τοϋ τρόπου τfjς συλλ1lψεως κητών, δστις 

'ίσως να Εφηρμόζετο μόνον χατα τΟν Εϋξεινον Πόντον πρΟς σύλληψιν ξιφιών 2 

καl κυνίσκων •ι, &.φ" ού τα λοιπα &ναφερόμενα κήτη ζύγαιναι, φάλαιναι, 

πρίονες καl βόες δεν επιχωριάζουσι ε!ς τaς ι\λληνικaς {}αλάσσας. 

1 Apostolides, La peche en GrE:ce, 39. 
2 Του Θ ε ο λ ο Ύ ά Χ η, "Ως έκ προσώπου τών καλουμένων τζύρων (Σπ. Λάμπρου, 

Ν. "Ελλην., 7,355,358). 
3 Κuνίσκους, πλijν του Θεολογάκη, &ναφέρει καt δ Ά χ μ ε τ έν τφ όνειροκριτικψ 

t:ου 1 κεφ. 177 σ. 139,10. 

'Εκ τοϋ άλιευτ;ικοίί βίου τ;ών ΒυζαντινΟΟν 

Κατα τοlις ίεράρχας λοιπΟν τούτους οί τrΊ. κ1lτη {}ηρεύοντες 8ξ1lρτων &πΟ 

σzοινίων &:γκιστρα φέροντα δελεάσματα &:νάλογα. ΕΊς τΟ Cίνω &:κρον τών σzοιω 

νί~ον τούτων Εδενον &σκούς, οϊτινες καl f:πέπλεον. Ί\Ί. κ1lτη καταπίνοντα τΟ 
δέί.εαρ κατ€σπων φυσικα και τοUς &.σκούς, οϊτινες δμως &.v1lρz.οντο πρΟς η1ν 
Επιφάνειαν βαστάζοντες οϋτως Επι πολlι τα κ1iτη, τι:Ί. όποία Επl τέλους ύπΟ 

τοϋ λιμοϋ καl τοϋ κόπου &.πο-&ν1iσκοντα συνελαμβάνοντο '. 
Περl κοντόJσεως όμιλών &.νωτέρω &.νέφερον η1ν CJ.γραν πολυπόδων, 

δκταποδίω1', δπως Ελεγον οί Βυζαντινοί, τιΊ. όποία διτ1Qοϋντο εΊς τιΊ. κοινα 
όκταπόδια 11 όκταποδίτζια, τιΧς έλεδώ1·ας, νϋν κοινώς (Χ?.ιδώ1ιες, φαυλοτέρας 

ποιότητος ταϋτα καl τοlι; μοσχίτας 2
, νϋν κοινώς μοακοχτάποδα, Ciβρωτα ταϋτα. 

Ό 1\ί. Βασίλειος &ναφέρει <<τοUς Εν τψ βυ{}·Ο) Ενιέντας τΟ Ελαιον, σΤ 

καταφάνειαν Εμποιοϋσι τψ τόπφ>> s, Θεοφύλακτος δ~ ό Σιμοκάττης περι της 

Επιχύσεως Ελαίου επι τfiς Επιφανείας τfiς 1tαλάσσης πρΟς κατάπαυσιν τijς τρι

κυμίας όμιλών, προσttέτει' <<οϋτω τοι και {}αλαττουργοι περι τας τών ίχ{}ύων 

CJ.γρας πράττειν είώ&ασι>> 4
• 

"Αν λάβη τις ύπ" Οψιν δτι σ1iμερον οί άλιείς τΟ α{1 τ0 μεταχειρίζονται 

μέσον πρΟς &νακάλυψι-ν καl σύλληψιν δκταποδίων, ttα εΊναι διατε&ειμένος 

με{}' ήμών να δεχ-&Ό δτι τΟ &νωτέρω χωρίον του Lεράρχου ε'tς ,την &γραν 

δκταποδίων αναφέρεται. 
"Ο Θεσσαλονίκης Εύστά1tιος μdς πληροφορεί δτι, κα-&οJς Εβεβαί.ουν οί 

σύγχρονοί του, ό πολύπους «ε'ί τις ταίς {}αλάμαις 5 αύτοϋ δλας σπείροι, εU-

1Ί·έως Εξεισι>> 6 , τρόπος, δv καl σ1lμερον μεταχειρίζονται οί χrαποδιάριδες, 

οϊτινες, ε'tς τd.ς Κυκλάδας τοUλάχιστοv, 11-έτουσι πρΟ τΥΊς Β·αλάμης του δκτά

ποδος δ.λας και &σβεσtΟν η τεμάχιον λευκοϋ παννίου 7
• 

<Ίνα δ' οί άλιει.οντες κατα τοlις μεσαιωνικοUς χρόνους &ποσπάσωσι τΟν 

Επl τfις πέτρας ίσχυρώς προσκολλη{J·έντα πολύποδα 8 , Εχυνον Επ' αUτου ϋδωρ 

γλυκlι γνωρίζοντες δτι τΟ μαλάκιον δεν &vέχεται τΟ γλυκU ϋδωρ 9
• 

ι l\1. Βασίλειος, PG, 3),21. Γρηyόριος Νύσσης, PG, 44,265. 
2 Σ χ ο λ ι α σ τ; 1) ς Όππιανοϊ.i Άλιευτ., 1,310. Άνω ν ύ μ ο υ, ΠεQl χυμ5η•, βρω· 

μάτων καί πομάτων (Ideler, Physici et ιnedici GnE:ci minores, 2,260). 
Β Μ. Βασίλειο ς, PG, 29,45. 
~ Θ ε 0 φ υ λ ά. κ τ ο υ Σ ι μ οκά τ; τ; ο u, Διάλοyος περί διαφοράς φυσικών &.πο

ρημάτ;ων καί επιλύσεων αUτ;ών. Ι d e 1 e r, Physici et nιedίei Gπeci minoΓes, 1, 
175,15. 

Ή 'fi·αλάμη τοίί πολύποδος \•ϊ.iν ε\' Λέρφ, Καρύστφ καί Κρήτη λέγεται {}α

λά μ ι, εν Μεγίστ:η δε καί Κυκλάσι {1, ο λ ά μ ι. 
6 Ε U σ τ α{} ίο υ, Παρεκβ., 1541,37. 
Περί άλιείας πολuπόδω:ν βλέπε τ:ό: σημειούμενα Εν τ;ο~r; Γεωπονικοίς, 20,22. 

11 Αϊ κοιλότ:ητες τ;ών πλοκάμων τ;οί:i πολύποδος έκαλοUνrο τότ;ε κ α ρ φ ία. Σ χ ο· 

λ ι α σ τ 1) ς Όππιανοϋ Άλιευτ;,, 2,312. 
Ω l\1 ι χ α 1) λ Γ λ υ κ α, Βίβλος χρονική, 71,5. 



Φαίδωνος 1. Κουχουλ 

ΠλΊlν τών δκταποδίων~ οί Βυζαντινοl συνέλεγον και ψ1iνοντες Ε:τρωγοV' 
καl είδος μαλακίων έπl έναλίων βράχων προσκολλημένων, τΟ:. όποϊα έκαλοUντο 
άκαλi]φαι, άλλα καl κνίδαι διCt τΟν κνησμΟν τΟν Οποίον πραUκάλουν εlς τdς 

χείρας τών συλλεγόντων αυτάς, οϊτινες, ϊνα τΟν &ποφύγωσιν, ώς μαρτυρεί 

ό Θεσσαλονίκης Ευστάc&ιος, πρΟ τfις συλλογfις, Υιλειφον τΟ:ς χείράς των δι~ Ε
λαίου 1 ι μέc&οδος, 11ν καl οί σήμερον μεταχειρίζονται. 

Σημειωτέον δ~ Οτι τΟ: μαλάκια ταϋτα διετήρησαν μέχρι σήμερον άμφό

τερα τd dρχαία Ονόματα καλούμενα κατd τόπους (ά)γαλήπαι 2 Ίl κάληφες 3 

Ύ'ικνίδες 4 , 

Θεωρώ περιττΟν ν~ dναφέρω τα κατd τοι'ις Βυζαντινοι'ις χρόνους άλιευό
μεvα διάφορα ε'ίδη 1χθύων, μαλακίων, μαλακοστράκων καl δστρακοδέρμων, 

&φ~ ού 1iδη εUρύτερον περl αύτών εκαμον λόγον, έπl τή βάσει τών πληροφο
ριών τών Βυζαντινών πηγών έν τ'fj μελέτη μου περl τών τροφών καl ποτών 

τών Βυζαντινών 5 • ΈνταUc&α προσθ·έτω μόνον Οτι τοVς 1χ{}ϊiς διήρουv ε1ς 

πετραίους, νϋν πετρόψαρα, πελαγίους, ποταμίους καl λιμναίους, &ναλόγως 

δΕ: τού χρώματος ε1ς μέλανας, νϊiν κοινά>ς μαυρόψαρα, καl λευκούς, κοινώς 
άσπρόψαρα νϋν. 

~Επ~ Υσης παρατηρώ Οτι, Οπως καl νυν, οϋτω καl τότε οί c'iλιεύοντες 

Lχ{ΗJς τους διεπέρων εLς βροίiλλον καl οϋτω τοιJς προσέφεραν εLς τοιJς βουλο

μένους νΟ:. τους &γοράσωσι 6 • 

Δεδομένου οτι ό !χ&uς κατa τοuς Βυζαντινοuς χρόνους eλέγετο (δ)ψά

ριν1, ό άλιεUς φυσικΟν fiτo να έλέγετο (ό)ψαρfiς, τοϋτο δΕ: καl μεμαρτυρη
μένον εχομεν 11

, έδηλοϋτο δμως καl δια τfις &ρχαίας λέξεως άλιεύς, μικρΟν 

μεταβεβλημένης, άλιδς καλούμενος, ώς δεικνύει 1'1 μεσαιωνικ1Ί παροιμία «άλιοϋ 

καl πουλοπιάστου Ciδηλος βίος» 9
, τύπος διασφζόμενος καl ε1ς τΟ ΧιακΟν 

πεζαλιός, τΟ δηλοϋν τΟν Επi τfiς dκρας (πέζας) ίστάμενον και άλιεύοντα ιο. 

1 Ε ύ σ τ α & ίο υ, Παρεκβ., 1485,42. Π β. και τΟν σ χ ο λ ι α σ τ ή ν τ&ν άλιευ· 
τικών τοϋ ΌππιανοU, 2,429, 

2 Ώς έν Σάμφ και Σκύρφ. 
3 Ώς έν Πανόρμq;ι καί Κυζίκφ. Πβ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών tροφαl καί 

ποτά, "Επετ. Έταιρ, Βυζ. Σπουδ., 13,61. 
4 Οί:ίτως έν tοίς παραλίοις τfΊς Μεσσηνίας. Βλ. καl τΟ περί μαλακίων καl μα· 

λακοστράκων τμfιμα της περί τροφών καί. ποτ{δν μελέτης μου. 
5 Φ. Κ ο u κ ο u λ έ, Βυζαντινών τροφαl και ποτά, Έπετ. Έταιρ. Βuζ. Σπουδ., 

17,53. 63. 
6 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Σχόλια εlς Λuκόφρονος Άλεξάνδραν, στίχ. 664. 
1 Ό lχ&Uς έλέγετο δψάριον ήδη &πό τής d.ρχαίας έποχfίς. ,Επι&ι J. Κ a Ι ίΔ 

t s u η a k i s, "Οψον und όψάριον Εν Festschrift Kretschmer's, 100 έξ. 

ι~ Κ ε δ ρ η ν ο ϋ, Σύνοψις ίστορ., 2,621,5. 
11 Ν. Πολίτου, Παροιμίαι, 1,27,504. 
10 Α. Π α σ π ά τη, ΤΟ ΧιακΟν γλωσσάριον, 281. 

Έκ του άλιευτικοϋ βίου των Βυζαντινών 37 

Παρατηρη-&1lτω δ~ δτι εν Πάλλη τiΊς Κεφαλ?.ηνίας ό c'iλιεlις λέγεται άλιdς καl 

άλεVς έγ Λευκάδι, έν ψ τΟ άλιεύω έν Σύμη μfν λέγεται λιόβγω, άλεύω δ~ έν 

Κεφαλληνίg, 'Αρτάκη καi Πανόρμφ. 
ΔιΟ: τοlις άλιείς, οϊτινες περιγράφονται ώς φοροϋντες βραχlιν χιτώνα μέ

χρι τών γονάτων διήκοντα ανευ ζώνης και dνακουμβόμενον μέχρι τών όJμων, 
ϊνα εχωσιν εύχέρειαν περl τΟ εργον των 1 κατΟ: τfιν- Ciσκησιν του Επαγγέλμα

τός των, κίνδυνον &πετέλουν έκ τών ίχi1ύων ή δράκαινα, η μύραινα καl1l 

{}αλασσία τρυγών 2
• 

Ό Νικ1lτας Χωνιάτης εν τϋ χρονική του διηγΊlσει &ναφέρει <<τα πρΟς 

Lχ&ύω\' U.γραν ναυπηγούμενα σκάφη>> s· Εχρησιμοποίουν tJ.ρα οί Βυζαντινοl 

καl είδικCt πρΟς άλιείαν σκάφη, νϋν κοινώς ψαρόβαρκες, τράττες η ψαρο

κάϊκα, τd όποία οί μεσαιωνικοl καλοϋσιν «άλιευτικα &γράρια>> 4 η <<c'iλιευτικα 

σανδάλια>> 5 η άπλώς <<άλιάδια>> 6 καl ι:bν Εν είδος γνωστΟν είναι οί γρίποι 7
• 

ΔΕν εχω δΕ κdμμίαν dμφιβολίαν Οτι οί Ερέται τών σκαφών τούτων, &να

κουφίζοντες τΟν έκ τfiς κωπηλασίας κόπον των, {]α ftψαλλον, ώς οί &ρχαίοι ύπΟ 

τ{ιν όδηγίαν τού κελευστου 8
, ε1δικ0: (iσματα τΟν ρυ{]μ0ν τijς κωπηλασίας 

δίδοντα ώς καl σήμερον συμβαίνει μΕ: τα τραγούδια τοϋ γρίπου 9
• ΔΕ:ν είναι 

δΕ διόλου &πίi1·ανον καl άλιέων [Jσματα να έvνού ό Χρυσόστομος Οταν λέγη 

Οτι, πρΟς &νακούφισιν τοϋ κόπου των, οί ναϋται κωπηλατούντες εψαλλον διά

φορα (iσματα, πληροφορία, Ύιν έπαναλαμβάνει καl ό ~Αμασείας ~Αστέριος καl 

πολu βραδύτερον ό Δημήτριος Κυδώνης". 

1 Κ u r t z · D r e χ Ι, Michaelis Pselli scripta minoι·a, 1,426,1. 
2 Kurtz-Drexl, 'Έν&' &ν. 1,226 σtίχ.177. Δια τΟ δηλητηριώδες τοϋ κέν

τρου τfις 1tαλασσίας τρυγόνος βλ. τΟ λεξικΟν τοϋ Ήσυχίου εν λ. τρυγών. "Έπι&ι καΙ. 

Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Σχόλια εtς Λυκόφρονος 'Αλεξάνδραν, στίχ. 796. ΜΕ, 331,51. Ν ι κ ή τ α 
Εύγε ν ε ι α ν ο υ, Είς τΟν μακαριώτ-ατον φιλόσοφον κυρΟν Θεόδωρον τΟν Πρόδρο

μον (Βυζαντ. Χρονικά, 9,461). Μ ι χ α η λ Ά κ ο μ ι ν ά τ ο υ τ ο ϋ Χ ω ν ι ά τ ο υ, τα 

σφζόμενα, 2,4:,2. Περί συνευρέσεως μυραίνης (σμέρινας) και δφεως βλ, τCt κατα Λύ

βιστρον και Ροδάμνην, 166 (iλTagner J Trois poemes, 247). 
3 Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ ο u, Χρονιχ. Διήγ., 494,21. 
4 Θ ε ο φ d ν ο u ς, Χρονογρ., 611,2 (Βόνν.). 
5 Χρυσόβουλλον 'Α νδρονίκου Παλαιολόγου ύπΕρ της παρCι τάς Σέρρας μονfις 

ι:οϋ Προδρόμου (Κ. Σά &α, Μεσ. Βιβλ., 1,216). 
6 Κ ω ν σ τ α\' τ ί ν ο u Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "Εκ&εσις της βασιλείου τά

ξεως, 660, 1. 
7 G. Robinson, Hist. and cartulary of Carbone, f,γγρ., 17,1,63, 
8 Λόγγο υ, Τών κατά Δάφνιν καl Χλόην λόγοι, Γ' 21,2. Περl τfις εκ συν&ή

ματος κοι\•f)ς &ναφωνήσεως τ&ν κωπηλατούντων Ομιλεί καΙ. δ Θ ε σ σ α λ ο νίκη ς 

Ε ύ σ τ ά & ι ο ς, Παρεκβ., 1540,45. 
9 Γ. Δροσίνη, ΤΟ ψάρεuμα, 43. Ά χ ι λ λ. Δ ι α μ α ντάρα, "~σματα έργα· 

τικά Αίγί·νης εν Λαογραφ., 8,551-553. 
10 Χρυσό σ τ ο μ ο ς, PG, 51,212' 55,156. Βλ. καi. Φ. Κ Q υ κ Q υ λ έ, Βυ'ζαντι

τινών βίος καt πολιτισμός, τόμ. Α' τεϋχ, Β' 35,36. 
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Ή άλιεία τών ϊχcθύων έγίνετο μΕν &διακρίτως τότε &να τα <Ελληνικα 

παράλια, ύπΟ των Εμπείρων δμως άλιέων εlχον έπισημαv&η όJρισμένοι τόποι 

περισσοτέρους τών CJ.λλων iχ{}ίiς τρέφοντες ι. <Ως τοιοϋτοι τόποι έ&εωροϋντο 

τιΧ παρΟ: nlv Χαλκίδα παράλια 2
, 1l Προποντlς 8 καl δ Ε1Jξεινος Πόντος 4, 

πρΟς δΕ καl aL Εκβολαi τών ποταμών 5
• ~Επ' 'ίσης οί άλιεϊς εγνώριζον δια 

διαφόρων iΞπιπασμάτων, Εν οίς κυρίως έχρησιμοποιοΊJντο Cίλφιτα, νιΧ συγκεν

τρώνωσι ν ίχ{ΗJς είς όJρισμένα μέρη 6 • 

Σημειωτέον δ" δτι οί Βυζαντινοl έχρησιμοποίουν καl περικεκλεισμένους 

χώρους Εν οίς Ετρεφον lz;&υς, τα μΕ: ηΊν Λατινικiιν λέξιν βιβάρια καλούμενα 7 

και δτι, πλ1Ίν τών Ίχ-&ύων, ηλίευον δι&. βαφικοlJς σκοποUς καl πορφύραν καl 

ε'tς U.λλα μΕν παράλια, μάλιστα δΕ τα τfις Εύβοίας, τfις ΛακωνικΎ}ς καl παρα 

ηlν Γύαρον 8 • Οϋτω Δίων ό Χρυσόστομος &ναφέρει κατα τΟν Β' μ. Χ. 
αίώνα πορφυρείς Εν Εύβοίg 9

, Ομοίως δΕ κατΟ: τΟν Θ' πρΟς τΟν Ι' α1Jτόf1ι 

καl ό Καισαρείας ~ Αρέ{}·ας προσitέτων Οτι ούτοι Εκαλοί!ντο κοrυλάριοι &ς 

χρησιμοποιούντες μικρα πλοιάρια δμοια πρΟς κοτύλας 10
• 

Κατa τον ΙΒ' αUuνα ό Ι. Τζέτζης dναφέρει πορφυρείς διa μιiiς πλη

γfις φονεύοντας ηiς πορφύρας 11
, μνείαν δ" &κατίων κογχυλευτών Εκ Καρύστου 

1 Χ ρ υ σ οστό μ ο υ, Νό-θ-α συγγράμματα, PG, 59,536. 
2 Μιχαiιλ 'Ακομινάτου τοϋ Χωνιάτου, "E·v-&' &ν. 1,181,22. 
3 Ε d. Κ u r t z, Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios, dρ. 127. 

Τοϋ Θ ε ο λογά κ η, Ώς έκ προσώπου τ&ν καλουμένων τζύρων (Ν. Έλλην., 7,358). 
Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ ο υ, Χρονικ. Διήγ., 494,21. 

4 Μ ι χ α η λ Γ λ υ κ a, Βίβλος χρονική, 66,7. Τοϋ Θ ε ο λογά κ η, 'Έν-&' &ν. 
5 Χρυσόστομος, PG, 51,84. 
6 Γεωπονικά, 20,513,20 έξ: 519,15. 
7 I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλιc'tς 8η, ίστορ., 173 στίχ. 151. Χρυσόβουλλον 'Αν· 

δρονίκου Παλαιολόγου ύπερ της παρCt τCtς Σέρρας μονης τοϋ Προδρόμου (Κ. Σά-&α, 

Μεσ. Βιβλ., 1,216). Βλ. τΟν Σ χ ο λ ι α σ τ η ν τ&ν {}ηριακόΊν τοϋ Νικάνδρου, στίχ. 825 
ώς καl των δ.λιεuτικ&ν τοϋ Όππιανοϋ, 1,63. 

8 Λ ο u κ ι α ν ο ϋ, Τόξαρις η φιλία, 18. 
0 Δίωνος Χρυσοστόμου, Ε\ιβο'ίκΟς η κυνηγός, 50. 
10 Σ. Κ ο υ γέα, Αί έν tοΤς σχολίοις τοϋ Άρέ{}α λαογραφικαί ε!.δήσεις (Λαο· 

γραφ., 4,259). Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολi] εtς τ1)ν μεσαιωηκ1\ν Έλληνικήν λαογρα· 
φίαν (Ά-&ηνίiς τόμ. 26,139). 

11 L Τ ζ έ τ ζ ο υ, Ύπό{}εσις του Π Όμ1Ίρου ραψφδίας (Ρ. Matranga, Anec
dota Grreca, 1,128). Κατα τΟν G r e g ο r ο ν i u s, Geschichte der Stadt Athen, 
1,220 1i άλιεία τής πορφύρας εξηκολού&ει εν Έλλάδι μέχρι τοϋ ΙΒ' αL&νος τοi'ιλά· 
χιστον. Κατα τόν Σπυρί δ ω ν α Λάμπρο ν είναι Ciγ\•ωσων αν κατό. τοUς μέσους 
χρόνους καL μέχρι τίνος χρό\•ου εξησκείτο 1i κογχυλεuτική εν Πελοποννήσφ (Ν."Ελλην., 
3,47 καt "Ιστορικό μελετήματα, 38,39). Βλ. καL Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος 
καί πολιτισμός, τόμ. Β' τείίχ. Α' 180,181. 
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καl Χαλκίδος κατΟ: τΟν ΙΓ' αί.ώνα ποιείται Εν Επιστολή του Ι\1ιχωlλ ό Χω-
νιάτης 1

• , 

Κατα τους ΒυζαντινοUς χρόνους διάφοροι προσερχόμενοι 1"1Υόραζον παρ~ 
τών άλιέων «βολην διχτύου>>, Εζήτουν δ11λα δή, &ντl ώρισμένης πληρωμής, να 

' ' ' ) 'β " "σους \χ{)ϋ, ρίψωσιν o't άλιείς ύπ8ρ αUτών τα διχτυα χαι να .α ωσιν επειτα ο . · :. 
' ' - ~ f 2 

))&ελον ανασύρει ταϋτα. Της συμφωνίας ταυτης μνειαν ποιουνται οι νομοι 

&ς καl συγγραφείς 9 • ~Εννοείται δμως δτι Ενίοτε οί nlν ,συμφωνη~είσαν, τι
μi}ν λαμβάνοντες άλιείς η fιρνοίiντο να δ.λιεύσωσιν Ί1 άλιευσαντες δεν παρεδι
δον τοUς ζωγρη-&έντας lχitίίς, όπότε επενέβαινεν ό νόμος 4

• 

Καl Επειδ-?ι περl νόμων &μιλήσαμεν, Cί.ς προσitέσωμεν δτι πολλοl τού
των Εκανόνιζον διάφορα ζητήματα εlς nlν άλιείαν &φορώντα 5 • 'Έχομεν π.χ. 
ΝεαρΟ:ς Λέοντος τοίi Σοφοϋ dναφερομένας εLς τf]ν δι~ Εποχών δ.λιείαν, περl. 
ής nρΟ τοϋ αύτοκράτορος τούτου δΕν -δπfιρχον εlδικοl νόμοι δ. τε <ωϋπω τού
tου τοϋ Επιτηδεύματος γνωρίμου τυγχάνοντας κα-Η~ δν καιρΟν εtς ,γένεσιν οί 
νόμοι προ1lρχοντο>> 6

• 

Κατa η'ιν 102αν λοιπον Νεαρiχν τοϋ Λέοντος εκανονίζετο 'l μεταξv δύο 
εποχών &πόστασις είς 365 δργυιάς, κατα ηlν συν1litειαν 1

, πρΟς δΕ &ρίζετο 
δτι, ~εαν δύο μερίδες δ.λιέων 1'1νοϋντο δια γ{ι &ποτελέσωσι μίαν Εποχήν, ή δΕ 
μία μερlς 11το μεγαλυτέρα τiiς Ciλλης, τότε <<'ίση διανομή τΟ κέρδος Επέχειν 
τοVς μερίδος έκατέρας δεσπόζοντας>> s. Δι~ Ciλλης Νεαρίiς τοϋ αύτοίi αUτοκρά-

~ , ~ , ' ,_eι • ~) ' 9 Τ'/ο ~π δi1 τορος, τiiς 66ης, απηγορευετο η κατα τα προvυρα τινος α ,ιεια . ε • ς, ε ει 

δια τ<Χς aπ~ &λλήλων &ποστάσεις τών Εποχών Εγίνοντο εριδες, δια τούτο ό 

} Μιχαiιλ 'Ακομινάτου τοϋ Χωνιά τ ου, TCt σφζόμενα, 2,275,635. 
"'Ορα δτι δ Π 0 λ υ δ ε ύ κ η ς έν τq) δνομαστικq) του (1,47 {ξ.) δια μακρών περιγράφει 
τΟν τρόπον τijς δ.λιεία; τής πορφύρας · 

2 Πανδέκται, 19,1,18. Βασιλικά, 19,8,20. Πρόχειρον ηi'ιξημένον, 22,12 (Zach. ν. 
Lingenthal, JGR, 6,416), , , , , , 

s Σ ω φ ρ ό ν ι 0 ς •J ε ρ 0 σ ο λ ύ μ ω ν, PG, 879,3544. Υπαρχει και επιγραμμα 

τοϋ Χριστοφόρου Μυτιληναίου «εtς το\Jς :Ξξωνη-θ·έντας βόλους τοϋ δικτύου παρ' αυτοϋ». 
Ε d. Κ u r t z, Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios, &ρ. 127,87. Περ l. 
συμβολαίων tχ{}ύων παρd άλιεϋσι δμιλεί δ Χρυσό σ τ ο μ ο ς, PG, 59,30. 

~ Βασιλικά, 19,8,12. 
5 Κατα τi]ν 57ην Νεαρdν Λέονt:ος τοϋ Σοφοϋ ύπηρχον πλείστοι ~όμο~ περ,l. 

tχ&ύων {Η1ρας, PG, 107,554. Δkν 1'1δuνή{}ην, δυστυχ&ς να συμβουλεu-&ω, α τ: μ1~ 
ύπάρχουσαν έν ταΤς βιβλιο-&ήκαις 'Α {}ην&\•, τήν μελέτην τοϋ G. F e r r a r 1, Dι 
alcune legσi bizantine riguardanti i1 littorale marino e la pesca nelle aque 
priYate (R;ndiconti del R. Istituto Lombardo, 2α σειρα τόμ. 42 (1909) 558 έξ. 

6 'Έπι{}ι PG, 107,55:1. 
1 Βλ. PG, 107,554. τα αi'ιτd κατιi τόν ΊΑ' αl&να έπανι;ι.λαμβάνει καί. ό Μ ι· 

χ α η λ ψ ε λ λ ό ς, Σύνοψις τόΊν νόμων, PG, 112,954-, 
8 PG, 107,632. 
' PG, 107,549, 
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Λέων δια τ-ης 104ης Νεαράς του όJρισεν, Οτι ό κατα τfιν &μφισβήτησιν ήτ

τηc&εlς όJφειλε να μετα&έση η)ν Εποχήν του εLς G.λλο μέρος, εαν δ~ ούτος, δΕν 

είχε ποϊi να τfιν τοποc&ετήση, τότε να λαμβάνεται ύπ~ Οψιν ό χρόνος τfiς πή

ξεως αύτfjς. ~Εαν λοιπΟν η μετακινητέα Εποχi) Εκειτο &πΟ δεκαετίας Ειιεί χω

ρlς να διαμαρτυρη{tfl δ παρcΟν Ενάγων, τότε επρεπε να μείνη αϋτη Εκεί δπου 

tiτo, έilν δμως ό Ενάγων άπουσίαζε, τότε fδει να λαμβάνεται ύπ~ Οψιν είκο

σαετης χρόνος. A'L διατάξεις δ~ αύται άφεώρων είς ίδιώτας. Προκειμένου περι 
Εποχών ανηκουσών είς Εκκλησίας, μοναστήρια η εϋαγfi Lδρύματα, τΟ -χρονικΟν 

δριον παρετείνετο μέχρι τr]ς τεσσαρακονταετίας 4 • 

Οί νόμοι έπ~ 'ίσης &ριζον Οτι o'L άλιεϊς Ύισαν δλεύ-&εροι να 'Lδρύωσι κα

λύβας και να άπλώνωσι τα δίκτυά των όπουδ1lπουτε τών αΊ.γιαλών 5• 'Άλλοι 

νόμοι έκανόνιζον τα &φορώντα την εϊς ϊδιωτικα ϋδατα &λιείαν 6 και Cί.λλοι 

τέλος ~μπόδιζον να μεταβαίνωσιν o'L Ί.χ{}υοπράται είς η1ς έποχΟ:ς και έκεί-&εν 
να παραλαμβάνωσι τοUς πρΟς πώλησιν ίχ-&ϋς, ήναγκασμένων Οντων των προέ

δρων τών σωματείων των νΟ: δηλώσωσιν εϊς τΟν επαρχον τΥ)ς πόλεως τΟ ποσΟν 

τών συλληφίtέντων λευκών ϊχ&ύων 7 πρΟς διακανονισμΟν τfίς τιμi]ς των. 

Τέλος έκ πληροφοριών συγγραφέων καl κειμένων μαν-&άνομεν δτι έπε

βάλλετο ώρισμένος φόρος εϊς τοUς μετερχομέ·νους την άλιείαν ", &πητείτο 

δ' άπΟ τών βιβαρίων Ετησίως τΟ βιβαρόπακτον 9 • 

1 PG, 107,632,633. Περί τοίί .fl>έματος βλ. καί Γ. Μαριδάκη, ΤΟ &στικΟν 

δίκαιον Εν ταίς Νεαραίς τών Βυζαντινών α-Uτοκρατόρων, 202-204. Μ ο n n i e r, Les 
novelles de Leon le sage, 120-122,145 · 146. Ά ν α σ τ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ οπού;, ο υ, 
ΤΟ 6παρχικ0ν βιβλίον Λέοντος τοίί Σοφοίί καί. αί σuντ;εχνίαι Εν Βuζαντίφ, 89. 

2 Είσηγήσεις, 2,1,5. Έπαναγωγ1) ηύξημένη, 72 (Zach. v. Lingenthal, JGR, 
4,333). 

3 Περί ταύτης πραγματεύεται ή &νωτέρω σημειω.fi>εϊσα μελέτη τοίί G. Ferrari. 
4 Λέοντος τοίί Σοφοϋ, ΤΟ 6παρχικ0ν βιβλίον, 17,3. Βλ. καί Χριστοφι

λ οπού λ ο u, ΤΟ ΕπαρχικΟν βιβλίον Λέοντος τοϋ Σοφού, 89. 
5 Θεόδωρος Στουδίτης, PG, 99,932. 
6 Miklosich-Mϋller, Acta et Diplomata, 4,18. Βλ. κα'ι Δ. Ζ ακu.fi>η

ν ο ϋ, Άνέκδοτον γράμμα τοϋ πατριιiρχου Ίερεμίου τοίί Α' περί τfις μονfις της Κορα
κονησίας (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 13,195,196). 

'Εκ τοϋ άλιευτικοίί βίου τών Βυζαντινών 

άyαλήπη 36. 
&yράριοv άλιεvτικδν 37. 

άλεύω 37. 
&.λμποvριέρις 33. 
&.νακα'λαμίδιν 30. 
&πόχη 29. 
άπόχι 30. 
άρμίδι 30. 
άρομια 30. 
&.ΟJ"tρόψαρα 36. 
βιβάριον 38. 
βιβaeόπακτον 40. 
βiyy'λα 34. 
βiy'λα 33. 
βολατήρι 33. 
βο'λα(χ)rήeα 33. 
βο'λιάζω 33. 
βροvλλιά 29. 
yαyyάμη 30. 
yκαyyάβη 30. 
retπoς 29. 
lλεδώνα 35. 
ιπσχfι 30, 33. 
fJ.vννειCι 33. 
κάληφα 36. 
καμάκιον 31. 
καπάκι 34. 
κaeφl 35. 

ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ 

κλά.πα-νοs 33. 
κνίδα. 36. 
κοτvλάριοs 38. 
κούρκωμα. 29. 
κvρτάρα. 31. 
κiίρτοs 31. 
'λιόβκω 37 
μα.vρόψαρα. 36. 
μηρiίομαι 29. 
μο(Υ)τό-νι 29. 
μοσκοχτάποδο 35. 
μοσχlτηs 35. 
μπόδαμοs 33. 
6κταποδίτζια 35. 
δρμιΟ. 30. 
δρμlδι(ο,) 30. 
(6)ψάeι" 36. 
πεζαλιΟs 36. 
περειΟ. 32. 
πετο'Vιιi 30. 
πετρόψαρα 36. 
πάχη 33. 
πvροφάΝ 32. 
ρουμπώνω 33. 
σπαρτί'Vα 28, 29. 
σπαρτσί'Vα 29. 
τσοvκκάλι 34. 
χταποδιάριs 35. 
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ΜΕΛΕΤΑΙ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΕΝ η~ ΒΥΖΑΝτΙΝQ ΚΡΑΤΕΙ 

ΤΟ πρώτον τ;μfίμα τfjς παρούσης μελέτης έδημοσιεύflη εLς 

τΟν ΙΖ' τόμον τής ~Επετηρίδας τfις "Εταιρείας Βυζαντιν&ν Σπου
δών (1941, σελ. 208 • 274), τού όποίοu ή Εκτύπωσις_ σuνεπληρώ{}η 
κατό. τοiις πρώτους ζοφερούς μijνας τi']ς έχ-&ρικfις κατοχής. Έπα· 

νεκδιδομένοu, μετό μακρό.ν διακοπήν, τοU περιοδικού, κα&fικον 

έ{}εωρήσαμεν να συνεχίσωμεν, fσtω και κατα μικρότερα τμη'ματα 
I δ f J 

την ημοσιευσιν τfις πραγματείας. Κατ• &νάγκην τα δύο πρώτα 

κεφάλαια τα 6.ναφερόμεγα είς τΟ χρυσόβουλλον τοϋ Άλεξ(ου τού 

Γ' καί τό. ;ερL του διαμελισμοU τοίi Βυζαντινοϋ Κράτους κείμε· 
νον (Partιtιo Romanire) ft>ό. διατηρήσουν η)ν &ρχικήν των μορ· 

φήν, περιλαμβάνοντα ύλικΟν χρήσιμον δι<! την ίστορ(αν τών 

δ:οικητιy~ών .fi.εσμών καί την γεωγραφίαν της Α\ιτοκρατορίας 

μ~χρ~ του ΙΒ', λήγοντος αiώνος. Τc'ι. Επόμενα, &ντικείμενον έχο\•tα 
;;ην επαρχιακην διοίκησιν του Κράτους ;;ης Νικαίαc καί τώ\• Πα~ 

λαιολογείων χρόνων, παρασκεuασ.fi.έντα δέ μέ nlν πεϊραν τfιν κτη· 

.fi.είσαν ~κα;;α τιlς τραχείας περιστάσεις τοίί Πολέμου, iM έχουν 
χαρακτηρα περισσότερον συν%ετικό\•. Λυπείται ό συγγραφεiις διό;;ι 

&ναγκά,ζετ?ι ν.~ δη~οσιεύση την μελέτην του κατα μικρά τμή· 
μ~τα; ε~πιζει ομως οτι, βελτιουμένω\• γενικώτερον τών σuν&ηκών 
τη~ εκδοσεως, 'fi'Ct δu\•η-&fl ,,α περιλάβη γενναιοτέρα;. σuμβολc'ι.ς είς 
τ~uς προσεχείς τόμους τοίί περιοδικού. Όπωσδήπο;;ε μετά συγκι

~~σε~ς &~οβλέπει πρΟς την ταπει\•Υιν ταύ"tην άπαρχην· καt πρΟς 
την επανεκδοσιν της Έπετηρίδος, ιΊ δποία οίονεL συμβολίζει τΟν 

πόil'ον πρΟς Επάνοδον είς εiρηνικCt καl δημιουργικά έργα. 

λα') P1·ovincia J7 alaclιix. 

Δια τ&ν Ονομάτων Βλαχία, 1J1εγάλη Βλαχία, Εδηλοίiτο κατα τους μέσους 

αίώνας ή Θεσσαλία. ΤΟ άρχαίον τούτο Ονομα σπανίως άπαντ{! Εν τ] διοικη

τικΌ ~ρολογ,ίq;, δηλοί δΕ κατα κανόνα τiιν Μακεδονίαν. Οϋτω Εν χρυσοβούλλφ 

του αυτοκρατορος Κωνσταντίνου Θ' τού J\ιlονομάχου, Εκδο1Jέντι κατ" Ίούνιον 

του 1052, &ναφέρεται 'l Θετταλών επαρχία'· !ν!ολυβδόβουλλον του ΙΑ' α!ώ-

1 Actes de Lavra, τόμ. Α' σελ. 68. 
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νος ανηκεν είς τΟν πατρίκιον Βάρδαν τΟν Ξιφιλϊνον, στρατηγέτην τών Θετ
ταλών 1 • ~Επίγραμμα, ΕκδΟ'&Εν ύπΟ τού Σπ. Λάμπρου, άφιερούται ε'ίς τΟν 
στρατηλάτην ΘετταλόJν τΟν ΚατακαλΟJν 2 καl τέλος Εν Επιγραφή τού Εν 
Βεροίι;ι ναου του «'Αγίου Χριστου» (1314 -1315) γίνεται λόγος περl του 
<<ίστοριογράφου» Καληέργη, «δλης Θετταλίας &ρίστου ζωγράφου>> 3

• 

Ι\1ολονότι καl ό Κεκαυμένος ~ καl 1l 'Άννα 1l Κομνην1) 5 Επανειλημμένως 
αναφέρουν τους κατα η)ν Θεσσαλίαν Βλάχους, τΟ δνομα Βλαχία εϋρηται τΟ 
πρώτον παρα τψ 'Εβραίφ γεωγράφψ καl περιηγητή τού ΙΒ' αl.ώνος Βενια
μlν τψ Εκ Τουδέλης. 11αρτυρεί οίiτος Οτι οί Βλάχοι Ενέμοντο τα δρεινα τfiς 
χώρας, δπό-θ·εν όρμώμενοι ταχείς ώς α1γες, κατήρχοντο είς τi-ιν περιοχi-ιν τών 
CΕλλ1lνων καl Επεδίδοντο εtς ληστείας 6 • ~Εν έλληνικψ δΕ κειμένφ τΟ δνομα 
δ:παντ(! παρα Ν ιxΊltq; τcQ Χωνιάτη : <<Επl δΕ τούτοις καl Ciλλος τις τα Θεττα
λίας κατέχων μετέωρα (=τα Ορεινά), α νϋι' Μεγάλη Βλαχία κικλήσκεται, 
τοπάρχης ήν τών Εκεί» 7 • ~Αμφότερα τα κείμενα είναι πολύτιμα, διότι δει
κνύουν Οτι τΟ Ονομα Βλαχία περιωρίζετο είς τα δρεινα μέρη, δπουν κατcQκουν 
Βλάχοι. 

"Επιφυλασσόμενοι να όμιλΊlσωμεν Εν τψ ο'ίκείφ τόπφ περl τΥίς διοικη-
τικfις Οργανώσεως τΥjς Θεσσαλίας μετα τΟ ετος 1204, καταλέγομεν Ενταύi}α 
καl τας άχολούitους μνείας τoii γεωγραφικού δρου Βλαχία. Παρα τψ Henrί 
de Valenciennes: «et si vous octroie avoec, Blakie-Ie-grand, dont je 
vous ferai seignour, se Diu plaist et je vif>> s. Παρα Γεωργίφ τ ψ "Άκρο
πολίτη: «δοiJς δ8 αϋτφ χρijμα καl τριήρεις εξ περl Μεγάλην Βλαχίαν &φiϊ
κεν, δρκους παρ" αύτού λαβΟJν φρικώδεις ... >> 9

• Έν Εγγράφφ τού βασιλέως 
τiiς Σικελίας Καρόλου του Β' (13 Αϋγούστου 1294), παριλ το πριγκιπ&:τον 

1 G. S c h 1 u m b e r g e r, Sigillographie de l'Emρire byzantin, σελ. 
167 · 168. Πρβλ. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βuζαντι\•αί Μελέται, σελ. 471 - 472. 

2 Σ π. Λ ά μ π ρ ο ς, εν Νέφ "Ελληνομνήμονι, τόμ. 16 (1922), σελ. 53· 56. 
s Σ. Β. Κ ο u γ έ α, *Η fκ Βεροίας Βuζαντινη έπιγραφή, ε,, "Ελλη\•ικοϊς, τόμ. 

9 (1936), σελ. 168. 
,ί Κ ε κ α υ μ έ ν ο u, Στρα;;ηyικόν, σελ. 67,68,70,72 -74196. Πρέπει fνταϋ-&α να 

σημειω-&fi δτι τ&ν Βλάχων παλαιοτάτη μνεία εϋρηται είς τCtς Sagas των Σκανδι
ναυων άοιδων έπ' ε\ικαιρίq.. τοϋ κατCt των Πεωενέγκων πολέμου τοίί 'Ιωάννου τοίί 
Β' : R. Μ. D a w k i η s, An Echo of the Norse Sagas of the Patzinak \,;ν~ar 
of John Π Koιnninos, Annuaire de lΊnstitut de Philologie et d'histoire orien
tales et slaves, τόμ. 5 (1937), σελ. 246. 

"Α ν ν α 1Ί Κ ο μ ν η ν ή, Ε', 5 (Reifferscheid, τόμ. Α', σελ. 119). 
6 ΠαρCt Τ a f e 1, De Thessalonica eiusque agro, σελ. 473. 
7 Ν ι κ ή τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς, σελ. 841 (Bonn). 
8 Η. de ν a 1 e η c i e η η e s, εν τfi συ\•εχείq.. τοϋ Βιλλεαρδοu'Lνου, § 548. 
9 Γεώργιο ς •Α κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, τόμ, Λ', σελ. 43 καt 61 (Εκδ. Heisen-

berg). 



Διον. 'Α. Ζακυ&ηνου 

τ-Υjς Άχαtας, τΟ δουκάτον των ~Α{}ηνών καl τΟ βασίλειον τfις ~Αλβανίας, &να

φέρεται η Provincia Wlachi::e ι. ΤΟ ΧρονικΟν τοϋ Μορέως συχνότατα μνη
μονεύει τΟ Ονομα Βλαχία (Blaquie Εν τΌ γαλλικΌ διασκευiϊ). τα ύπΟ τοϋ 

κειμένου τούτου παρεχόμενα στοιχεία Επιτρέπουν νά κα{}ορίσωμεν τα δρια τfις 

Επαρχίας, τα όποία συμπίπτουν πρΟς τα σύνορα τοϋ μεσαιωνικοϋ κρατιδίου 

τών Νέων Πατρών. Προς δυσμάς, ι] δροσειρa τiiς Πίνδου lχώριζε η)ν Βλα

χίαν &πΟ τΟ Δεσποτάτον τfiς ~Ηπείρου καl τf)ν περιοχi)ν τών ~Ιωαννίνων (la 
contree de la Ganine) '. Προς νότον, ή Ιπαρχία εφ-&ανε μέχρι τών Νέων 

Πατρών (Ύπάτης), «le bel cl1astel de la Blaquie» ', καl τijς Λαμίας, ή 
όποία εύρίσκετο είς ηΊν <<ε'ίσοδον τiiς Βλαχίας>>, «cl1astel dou Giton (Ζιτούνι) 

qui est pres de la Patre, a l'antree de la Blaquie» '. Περl τού προς 

βορράν συνόρου, πληροφορούμε-θ·α δτι τούτο Εκειτο παρcl τΥ)ν {}έσιν Κατακα

λού (Catacalo, εκ τiϊς βυζαντινiiς οΙκογενείας Κατακαλών): 

επέρασαν τΟ σύνορον, δποv χωρίζει ό τόπος 

τοϋ βασιλέως εκ την Βλαχίω', Κατακαλοϋ τΟv λέγουν 5 • 

"Ο συνοικισμΌς οiJτος εύρίσκετο πιitανώτατα παρα τα σημερινα σύνορα τΎ}ς 

Θεσσαλίας καl τfίς Μακεδονίας, δύναται δ~ 'ίσως να ταυτισitΌ πρΟς τΟ σημε
ρινον χωρίον Πατάκαλη τijς επαρχίας Γρεβενών'. 

λβ') Episkepsis Dirιιitt·iados. 

"Η σημαντικωτάτη αϋτη i1·εσσαλικ1Ί πόλις, Επώνυμος τού Δημητρίου τού 

Πολιορκητού, δΕν εχειτο, cΟς παλαιότερον Ενομίζετο, έπl τοϋ λόφου τΥίς 

Γορίτσης, &λλ~ εΊς τΥ)ν -&έσιν τών &ρχαιοτέρων Παγασών, τ6Jν Οποίων τΟν 

1 Acta Albanire, τόμ. Α', σελ. 155 (άρι&μ. 523). 
2 Liιrre de la Conqueste, Εκδ. J. Longnon, § 274, σελ. 98, Kαtd τΟν Βίον 

του όσίου Ά{}ανασίοu του Μετεώρου, oi Σταγοt Ε{}εωροϋντο ώς δριον της Βλαχίας 

καt τfjς περιοχf]ς τών Ίωαννίνων: Ν. Α. Β έ η, Συμβολή εl.ς ηiν ίσtορίαν τών μο· 

νών τ&ν Μεπα\ρων, Εν Βυζαντίδι, τόμ. Α' (1909), σελ. 244 : «Εστι τι ... πολύχνιΟ\' έν 
με&ορίφ κείμενον Ίωαννίνων καi Βλαχίας». Πρβλ. καl σελ. 267. 

~ LivΓe de la Conqueste, § 214, σελ. 77. 
4 ΑUτό<&ι, § 877, σελ. 347. 
5 ΧρονικΟν του Μορέως (Εκδ. Π. Καλονάρου), στ. 3673-3674. Πρβλ. Livre de 

la Conqueste, § 277, σελ. 100: "'· .. si entrerent ρar ·j· lieu que on appe11e le 
Catacalo, la ou sont les bournes qui despartent la terre de l'empire et celle 
de la Blaquie». 

6 Πρβλ. Ά. Δ ρ α κ ά κ η· Σ τ. Κ ο υ ν δ ούρο υ, Άρχεία περί τfjς συστά

σεως καt έξελίξεως τ&ν Δήμων καi Κοινοτήτων, 1836 · 1939, καl της διοικητικης 
διαιρέσεως του Κράτους, τόμ. Β' (Εν Ά<&ήναις, 1940), σελ. 519. 
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βίον φαίνεται συνεχίζουσα 1 • Έν &ντιitέσει πρΟς (J.λλας έλληνίδας πόλεις, ό)ς 

αί ΦιΊ-ιώτιδες ΘΥjβαι, αί όποίαι κατεστράφησαν κατα τοUς σκοτεινοUς z.ρόνους 
τοϋ Ζ' καl Η' αΊώνος, 1'Ί Δημητρυ1ς διεηlρησε nlν &κμ1lν της χα&' δλην nlv 
βυζαντινΊlν περίοδον, παύει δΕ μνημονευομένη κατα τΟ Ετος 1380, Ολίγας 
μόλις δεκαετηρίδας πρΟ της τουρκικ-ϊΊς κατακτ1lσεως 2 • 

Περl τijς διοικητικiϊς -&έσεως τijς Δημητριάδος μετa το 1204 -&α γίνη 

ό προσ1lκων λόγος. Σημειούμεν ΕνταUrθ·α δτι παλαιότερον ύπήγετο είς τΟ {}έμα 
Έλλάδος καl 1Ίτο &ξιολογώτατον έμπορικΟν καl ναυτικΌν κέντρον. Έκεί-&εν 

οί κάτοικοι τfΊς Θεσσαλονίκης κατα η)ν πέμπτην πολιορκίαν ύπΟ τών Σλάβων 

(περL τΟ έ'τος 634), Επορίσθ·ησαν Εφόδια 3
• Δειν1)ν λεηλασίαν ύπέστη ή πόλις 

κατα η1ν κατάληψίν της ύπΟ Μουσουλμάνων πειρατών τό) 902 '\ &π1lz.ησιν δΕ 
τών γεγονότων τούτων Εχομεv πι{}ανώς Εν τc~) Βίcρ τοϋ ~Αγίου Βλασίου τού 

Εξ ~Αμορίου, δπου λέγεται δτι πλοίόν τι μετέβη <<δι~ έμπορίαν τινά>>, <<πρΟς 

τα τΥjς Δημητριάδος μέρη>> 5 • Είς nlν καταστροφ1Ίν τού 902 &ναφερόμενος καl 
ό ΆΙωάνvης ό Καμενιάτης (εν τοίς Μετa τον Θεοφάνη, σελ. 506), λέγει δτι 
11το η Δημητριας «πολλ6) πλΊlttει τών οίκητόρων και τοίς Ciλλοις οίς μέγα 

καυχώνται πόλεις τών εγγιστα ύπεραιρομένη». Κατα τΟν ΙΑ' αίώνα, δ Κεκαυ

μένος μαρτυρεί δτι αί!τη iiτo «πόλις τiiς 'Ελλάδος (τού ~-έματος 'Ελλάδος) 

παρα {7-άλασσαν, &πό τε τΥjς itαλάσσης και τών κύκλωitεν βαλτών έξησφα

λισμένη>> 6 • 

λγ') /Jιω Λlιηcι·ί. 

~Η μεσαιωνικ1Ί πόλις τού Άλμυροϋ δναφέρεται τΟ πρcl>τον Εν παλαιο· 

χριστιανικii έπιγραφ] του Δ'- Ε' αΊώνος: Μνημίον ΕΊJσεβίως παρ6: CΑρ

μυρα &ποttανόντος>> 7
• ΜετΟ: η)ν καταστροφΊ1v τών Φi}ιωτίδων Θηβών 

(δεύτερον 1lμισu τού Ζ' αίώνος), ό "Αλμυρός, κείμενος πι{}·ανώτατα είς η)ν 

itέσιν τού σημερινού χωρίου Τσεγγέλια Επl τΎ}ς δυτικΎ}ς &κτiiς τοϋ Παγασι-

1 Δ. Κ. Τ σ ο π ο τ ο ϋ, ΔημητριCtς f1 παρd τόν ΠαγασιτιχΟν κόλπο,•, έν Θεσσα· 
λικοίς Χρονικοtς, τόμ. 2 (1931), σελ. 140 κέ. 

2 Αύτό{}ι, σελ. 153 κέ. 
3 Ο. Τ a f r a 1 i, Thessalonique des origines au XIVe siCcle, σελ. 122 κέ. 
4 Περl τfις χρονολογίας βλ. C. d e Β ο ο r, Vita Euthyιnii (Βερολί\•ον, 1888), 

σελ. 103. ·ο Η. GrEgoire, έν τfj κατωτέρω μνημονευομένη μελέτυ, σελ. 402, προτεί· 
νει τό ε τος 897. 

υ Η. G r e g ο i r e, La Vie de Saint Blaise dΆmoriuιn, Byzantion, τόμ. 
5 (1929 · 1930), σελ. 394 · 395. 

6 Κ ε κ α υ μ έ ν ο υ, Στρατηγικόν, σελ. 28. Πρβλ. καί σελ. 34. 
1 Ν. '1. Γ ι α,, ν οπού λ ο υ, ΆλμυρΟς καl Θηβαι αί Φi}ιόJτι.δες, έ\• Θεσσα· 

λικοίς Χρονικοίς, τόμ. 4: (1933), σελ. 174 ·176, 



4G Διον. Ά. Ζακυit-ηνοίi 

τικού κόλπου, Εδέχ{}η τοUς κατοίκους ηϊς καταστραφείσης πόλεως 1
• ~Επi 

Λέοντος τοϋ Σοφού ό "ΑλμυρΌς &ναφαίνεται ώς εδρα ΕπισκοπΥΊς ύποκειμένης 

εlς τi)ν μητρόπολιν Λαρίσσης ?. 

~Ενωρίτατα 1'1 μεσαιωνικη πόλις &.πέβη σημαvτικΟν κέντρον διαμετακο

μιστικοϋ Εμπορίου, ώς μαρτυρουv τα εlς τοi'ς Πισάτας καl τοUς ΒενετοUς 

χορηγη&έντα Εμπορικα προνόμια, 1'1 Εν αUτi] ϋπαρξις πολυμελοUς έβρα'ίκijς 

~παροικίας s καl κυρίως ή Qητη πληροφορία τοϋ Βενιαμlν τού Εκ Τουδέλης, 

κατα τΟν όποίον τΟ &εσσαλιχΟν τούτο πόλισμα, μέγα καl παρα{tαλάσσιο\', 

παρείχε πρόσφορον <<Εμπόριον>> εlς τοUς προσερχομένους Βενετους καl Πισά

τας καl τοiις Ciλλους πάντας Εμπόρους 4
• ·ο "ΑλμυρΟς αντικατέστησε καl εlς 

τούτο τας παλαιοτέρας ΘΊlβας, τας όποίας ό Λίβιος αποκαλεί ακριβώς ιnari

timum eιnporium. 
Μολυβδόβουλλον, εl!ρεδεν εν Άλμυρ<(ι, &πεδόδη ε'lς τινα Μανουi]λ πα

τρίκιον καl στρατηΎόν, ό δ" Εκδότης Ενόμισεν δτι ό στρατηγΟς ούτος προ·ί

στατο τfίς Θεσσαλίας καl flδρευεν Εν "Αλμυρiρ 5
• Πάντα ταύτα στηρίζονται 

Επl Εσφαλμένων στοιχείων, διότι 1'Ί Θεσσαλία ο1ιδέποτε dπετέλεσεν ίδίαν διοι

κητικΊ)ν περιφέρειαν. 

λδ') E]Jislceρsis Gι·eυennic@ et Fω·saloιι. 

Ή έπίσκεψις αϋτη περιελάμβανε ηΊν &ρχαίαν Φάρσαλον, η οποία καl 

ώς πόλισμα καl cί'Jς Εκκλησιαστικ1Ί περιφέρεια διετηφl{}·η κατ&. τσUς μέσους 

αlώνας, καl τΟ Γρεβενίκον. Τ1Ίν ακριβή ,1·έσιν τού μεσαιοJνικο·ίi Γρεβενίκου 

κα&ορίζει τΟ &κόλου11·ον χωρίον τΥjς 'Άννης τfις ΚομνηνΥjς: << ... καl Καταλι
πcΟ-v (ό βασιλεlις) δεξιό{}·εν του κάστρου Λαρίσσης ... nlν του Λιβοτανίνου 
κλεισούραν διεληλυ-&ΟJc; καl τΟν Ρεβέι.•ιr.ον περικόψας καl δια τΥjς καλουμένης 

"Αλλαγής πρΟς τΟ ευώνυμον τfις Λαρίσσης μέρος καταλαβο)ν καl περιαfJ-ρήσας 

~ Αύtόf}ι, σελ. 176. 
2 Ν. Ί. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, "Η μεσαιωνικi} Φ&ιώtις καί τα εν αυη:ι μ\•η· 

μεία, Εν Δελτίφ τ;fις 'Ισωρικης καl Έ{Ι·I'Ολογικi); Έταιρείας, τόμ. 8 {1923), σελ. 38. 
8 Ν. Ί. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, Συμβολαl είς την ίστορίαν τών ίουδαϊχών πα· 

ροικιών Εν τfl Άνατολικίi )lπειρωτικfι "Ελλάδι, Εν Έπετ. Έταιρείας Βuζ. Σπουδών, 

τόμ. 7 (1930), σελ. 261· 262. Ά. Ά ν δ ρ ε ά δ ο u, "Εργα, τόμ. Α' (Εν Ά&ήναις, 

1938), σελ. 612. 
.ι Παρα Τ a f e 1, De Thessalonica eiusq_ue agro, σελ. 474. 
.; Ν. Ί. Γ ι α ν ν οπού λ ο υ, Μολuβδόβουλλα προερχόμενα έκ του \'Οτίοu 

μεσαιωνικοϋ ΆλμuροU, Εν Bjιz. Zeitschrift, τόμ. 17 (1908), σελ. 137 κέ. Τοϋ α ι,. 

τ ο ϋ, Μολuβδόβοuλλα Εκ της Επαρχίας Ά'λμuροϊi, έν Έπετ. "Εταιρείας Βuζ. Σποu· 

δών, τόμ. 3 (1926), σελ. 161. 
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ηΊν &πασαν του τόπου -&έσιν, χ-&αμαλώτερον τόπον κατανοήσας, Εκεί-&ι μετα 

τών συνεφεπομένων αUτψ λοχcΟν Υιν)> ι. 

ΤΟ "Ρεβένικον τfις Κομνηνfjς, ταυτιζόμεvον μετα τοϋ ύπΟ τοϋ f]μετέρου 

ιΎγράφου καl τfiς Partitio Romani~ 2 μνημονευομένου GΓe-veυenicon 
' ούδεμίαν Εχει σχέσιν πρΟς την μεσαιωνικ1Ίν "Ραβέννικαν, Εν τfi Οποί~ συν-

εκροτΊlftη, τQ) 1209, η διάσκεψις τών Εκκλησιαστικών καl πολιτικών 1'Ίγετών 

τΥις Φραγκοκρατουμένης "Ε/,λάδος. "Η Ραβέννικα αϋτη Εκειτο πρΟς νότον τοϋ 
Ζιτουνίου (Λαμίας), ώς Qητώς λέγεται Εν Επιστολii τοϋ πάπα "Ιννοκεντίου 

του Γ': <<castrum de Situm (Ζιτουνίου) super Ravenica» 3
• 

λε') Eρislcepsis Dωnocu et J1esenis. 

Ή παλαιοτέρα ίστορία του μεσαιωνικοU Δομοκου είναι κυρίως γνωστΊ) 

Εκ τfις ΕπισκοπΥις ΘαυμακοU, ή όποία ύπήγετο είς ηΊν μητρόπολιν Λαρίσσης 

καl αναφέρεται τΟ πρώτον Εν τοίς Τακτικοίς τού Λέοντος τοϋ Σοφού 4 • 

Ή πόλις τfις Βεσαίνης, εδρα τfις όμωνύμου Επισκοπfις 5 , Εκειτο Εν τfi 
Επαρχί~ ~ Αγυιάς, ταυτίζεται δΕ μετα τοίi σημερινού χωρίου Δέσιανη 6

• Έν 

συλλογfi &ρχαίων Επιγραφών &νευρέ{}η Επ" Εσχάτων πολύτιμον Επl μαρμάρου 

Επίγραμμα, E·v τίρ όποίφ μνημονεύεται Ε{ιστά-&ιός τις <<δς λάχεν Cί.γειν γαίαν 

ηlνδε Βεσαίνης κυδάλιμος πρωτοσπα-&άριος» 7
• cO Εκδότης &vήγαγε χρονολο

γικώς τηΎ Επιγραφην εiς τΟν ΙΓ', Εν μεταγενεστέρφ δΕ δημοσιεύματι 8 είς 

τον ΙΒ' - ΙΓ' α!ώνα. Εlς τi]ν ΙΑ', καδ' ήμiiς, το βραδύτερον έκατονταετη

ρίδα πρέπει να ταχ&fi ό χρόνος τfις αρχfiς τού πρωτοσπα&αρίου ΚUσταiΗου, 

διότι απΟ τfις Εποχfις Εκείνης δ τίτλος, τΟν όποίον ούτος εφερε, περιέπεσεν 

1 'Ά ν ν υ ή Κ ο μ\' η ν ή, Ε', 5, τόμ. Α', σελ. 172, έκδ. Reifferscheid. 
2 Τ a f e 1. Τ h ο ιn a s, Urkunden, τόμ. ΑΊ σελ. 487. 
3 Πρβλ. Τ a f e Ι, De Thessalonica eiusque agro, σελ. 488 · 489. Τ. Δ. Ν ε

ρ ο ύ τ σ ο υ, Χριστια'\'ικαί Ά<&iϊναι, έν Δελτίq;ι τfjς Ίστορικ1"jς καΙ. Έ-&\•ολογικiiς 

eΕταιρείας, τόμ. 4 (1892), σελ. 88, σημ. 2. Ν. 'Ι. Γ ι α" ν οπού λ ο υ, εν Έπετ. 

Έταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 7 (1930), σελ. 260 · 261. 
4 G e ο r g i i C y p r i i, Descriptio orbis romani, Εκδ. Η. Gelzer, σελ. 

78 (1652). 
0 Έπίσκοιτος Βεσαίνης &ναφέρεται Εν έπιστολίi τοϋ Μιzαηλ Ψελλοϋ, παριi Κ. 

Σ ά ft. q., Μεσαιωνικη Βιβλιο{}ήκη, τόμ. 5, σελ. 344 · 345. 
6 Ν. Ί. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, Έπισκοπικοi. κατάλογοι Θεσσαλίας, -ε,, Θεολο· 

γίq., τόμ. 13 (1935), σελ. 25 · 26 . 
1 Ν. Ί. Γ ι α ν,, ο π ούλο υ, Ή Επισκοπi] Βεσαίνης Εν Θεσσαλίq., ΕLς μνή· 

μην Σπυρίδωνος Λάμπρου (Εν Άf}fιναις, 1935), σελ. 201. 
8 Ν. 'Ι. Γ ι α \' ν ο π ο ύ λ ο υ, Έπισκοπικοt κατάλογοι Θεσσαλίας, Εν Θεολο

γίq, τόμ. 13 (1935), σελ. 25. 
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εΊς όρισtLΚΊlν παρακμΊΊν καl &φάνειαν 1
• Άτυzώς 11 Επιγραφfι ουδεμίαν &κριβfι' 

πληροφορίαv παρέχει περl του άξιόJματος καl τιUν κα{tηκόντων τού ΕUστα

-&ίου, ό όποϊος εφερε ηΊν δια βραβείων αςίaν του πρωτοσπα&αρίου. ·οπωσ

δΊlποτε σημαντικiι εΊναι ή ε'ίδησις, κα{Ι? Υιν η περιφέρεια τiiς Βεσαίνης διcρ

κείτο ύπΟ Lδίου βασιλικού CΧρχόντος. 

λς') Chartulaτala Ezω·os, Dι·o/JΙ·oclιιιvy.sta et gum sιtb ipsa sunt υillω. 

~Εν τφ χωρίφ τούτφ τοϋ Εγγράφου εμφανίζεται νέα διοικητικ1) υπο

διαίρεσις, τΟ χαρτουλαρiirον, τilς Οποίας καl Ciλλας μνείας {}α 'ίδωμεν κατω

τέρω. "Η διοικητικi) αϋτη μονU:ς εύρίσκετο, προφανώς, ύπΟ ηΊv Ciμεσον Επο

πτείαν τοϋ χαρτουλαρίου. Είναι γνωστΟν δτι μεταξU τών &.νωτέρω πολιτικών 

λει τουργίό'ν I ο ι δπο ίο ι υπηρέτουν υπο τΟν στρατηγΟν τού {}έματος, f)το ό 

χαρτουλάριος, υπάλληλος Εντεταλμένος <<ηΊν του στρατου καταγραφήν τε και 

&ναζήτησιν>> 2
• 'Ή είδικfι αϋτη δικαιοδοσία κα-&ίστα, φυσικά, τΟν χαρτουλά

ριον του -θ·έματος &ναρμόδιον δια τΥιν διοίκησιν &ρισμένων περιφερειών, 

νομίζομεν δ" Επομένως δτι τών χαρτουλαράτων προ'ίσταντο ϋ.λλοι οίκονομικοι 

υπάλληλοι, οί χαρτουλάριοι τών &ρκλών η εξω χαρτουλάριοι 3 λεγόμενοι Ίl 

οί χαρτουλάριοι τών κτημάτων 4
, ο\. τελευταίοι ο-Ότοι Εφ" ί.ίσον Ύ}{}ελεν υπο

τεfΗϊ δτι αL περιφέρειαι α-Όται· &.πετέλουν μέρος τών κτημάτων του Δημοσίου 

και τοϋ Στέμματος. 

~ Αμφότερα τα Ονόματα τών χαρτουλαράτων είναι σλαβικης· προελεύσεως. 

Ό Έζερος (σλαβ. ezero=λiμνη. Πρβλ. n]v σημερινi)ν itεσσαλικi}ν λίμνην 

ΝεζερΟς καl τοUς Έζερίτας Σλάβους της ·Πελοποννήσου) είναι γνωστΟς Εκ 

της Ομωνύμου Επισκοπης, 11 όποία &νfικεν εiς τΥιν μητρόπολιν Λαρίσσης 6 • 

cO πρώτος γνωστΌς Επίσκοπος Έζεροίi παρίστατο εiς τi)ν Εν Κωνσταντινου

πόλει σύνοδον του 879 6
• 

Προκειμένου τού γεωγραφικού κα{}ορισμού τού χαρτουλαράτου Δοβρο

χουβίστας, δ Tafel παρατηρεί οτι &vτ\ τΎjς vοσούσης γραφijς Dobroc11uysta 

1 Πρβλ. προχείρως G. Ο s t r ο g ο r s k y, Geschichte des byz. Staates, 
σελ. 259. 

2 Κατό. τό. εiς Λέοντα τόν ς' αποδιδόμενα ΤαΧτικά, Δ', 33. 
3 J. Β. Β u r y, The iιnperial administratiYe S)·stem in the ninth Cen~ 

tury, σελ. 87. F. D δ 1 g e r, Beitrage zιπ Geschichte der b:γzantinischen Fi~ 
nanzverwaltung, σελ. 103. 

4 Πρβλ. G. S c h 1 u m lJ e r g e r, Sigillographie de l'Empire byzantin, 
σελ. 462 καi 484 - 485. 

5 G e ο r g i u s C y ρ r ί u s, itκδ. Η. Gelzeι·, σελ. 78 (1654). 
6 1-". D v ο r η ί k, Les Slaves, Byzance et Ronιe au IXe siιΞ:cle, σελ. 234. 
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προτιμητέος φαίνεται ό τύπος ~ΡαδοβίατιοJ1 1 ό Οποίος φέρεται _Εν τ(Q κατα

λόγφ του Λέοντος του Σοφού υπο τi)ν μητρόπολιν Λμρίσσης J. Κα-&~ fιμciς 

τΟ χωρίον Εχει καλώς, διότι 11 Εν αUτφ &ναφερομένη Δοβροχουβίστα είναι 

γνωσηΊ Εκ διηγ1lσεως περL της κατα τΟ ετος 1149 γενομένης μεταφορdς τού 
καλύμματος τοϋ λειψάνου του Άγίου Δημητρίου: << ... &λλ~ Εν χωρίφ του 

{}·έματος Βερροίας, οϋτω πως λεγομένφ ΔοβιQοχουβίστq., &πέχοντι τfις μΕν 

Θεσσαλονίκης ίππικα δρόμου 11μερήσια δύο, του δΕ κάστρου Βερροίας στάδια 

ώσεL μιλίων δύο>> 2
• Εlς ηΊν περιοχfιν ταύτην &.ναφέρεται τΟ χρυσόβουλλον 

τού 1198 καl ο~χ\ ε(ς το 'Ραδοβίστιον, ώς νομίζει δ Tafel. 

λζ') Tτicala. 

Ό νεώτερος τύπος τοϋ Ονόματος τfις &ρχαίας -θεσσαλικ1ϊς πόλεως Τρίκκης 

μαρτυρείται τΟ πρώτον lμμέσως παρd: τQ) Κεκαυμένφ, δ όποίος μνημονεύει 

τοUς Τρικαλίτας Βλάχους~. Κατα τΟν αUτΟν ΙΑ' αiώνα τΟ: Τρίκαλα &ναφέ

ρονται καL ύπΟ της 'Άννης της ΚομνηνΥ)ς \ &φηγουμένης τα κατδ. τοUς νορ

μανδικοVς πολέμους. 

Περl τού μεσαιωνικού και νεωτέρου Ονόματος τών Τρικάλων Εγράφησαν 

πολλά. ·ο G. Weigand 5 ύπεσηlριξε τ1Ίν σλαβικ1Ίν αVτου καταγωγήν, περl 

τiϊς όποίας δμως &μφιβάλλει δ Επ~ Εσχάτων γράψας περl τών σλαβικών τοπω

νυμίων της .Ελλάδος κ. 1\II. Vasnιeι· 6
• Τfιν δρit1Ίν Ετυμολογίαν παρέσχεν δ 

'Α χ c- < ) β' ' ' ' "" J (·Q ') κ. ντ. ατ~ης, υπο ια ων τον μεν τυπον _ιριχα ,ος υεα ώς άρχαιότερον, τΟν 

δ Ξ τύπον Τρίκχ,η &::; συγκεκομμένον 7
• 

·Η σημαντικωτάτη -θ·εσσαλικfι πόλις υπήγετο εΊς τΟ {}έμα τfiς "Ελλάδος. 

Κατα τα πρώτα ετη του ΙΑ' αiώνος, ήτο μάλιστα πρωτεύουσα τού {}·έματος, 

1 Τ a f e 1, Symbol~ criticce, Λ', σελ. 72. 
2 'Α-&. Π α π α δ οπού λ ο~- Κ ε ρ αμέ ω q, 'Ανάλεκτα 'Ιεροσολuμιτικfις 

Σταχuολογίας, τόμ. Δ', σελ. 241. 
11 Κ ε κ α u μ έ '\'ο u, Στρατηγικόν, σελ_ 67. 
4 'Ά ν'\' α 1'-ι Κ ο μ'\' η ν ή, ΕΊ 5, Ε', 7, τόμ. Α' σελ. 169,176 (Reifferscheid), 
,'; G. \\Τ e i g a η d, Die AΓOnnιnen. EthnogΓaphisch- rhilclogisch- histo-

rische Untersuchungen, τόμ. Λ' (έν Λειψίq., 1894), σελ. 174. 
6 Μ. V a s m e Γ, Die Siaνen in Griechenland, (έν Βερολί,φ, 1941), σελ. 98. 
1 Ά ν τ. Χ α τ ζ η, Τ ρίκα/ως- 1\ιίκκη, Έπιστημ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολης τοίί 

Πανε,τ. Ά-&ην&:)\•, τόμ. 3 (19!0), σελ. 53- 71. 
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ώς προκύπτει Εκ τού &κολού-&ου χωρίου τού Στρατηγικοϋ τοίi Κεκαυμέ'\'ΟU : 
<<Εως γU.ρ Ύίν _Q μακαρίτης μου πάππος ό Κεκαυμένος Εν Λαρίσση~ ηlν &ρχην 

εχων τfις Έλλάδος» ι. Κατα τΟν χειμώνα τοϋ 1082 ι δτε Επολιορκή&η ύπΟ 

τοϋ Βοημούνδου, <<τΟ κάστρον τΥjς Λαρίσσης>> Εφυλάσσετο ύπΟ τοϋ Λέοντος 

του Κεφαλd 2 , είς τΟν όποΧον δ ~Αλέξιος δ Α' <<εLς dvταμοιβi]ν κόπων καΙ. 

τροπαίων>> παρεχώρησε γαίας Εν τ ψ -&έματι Μογλαίνων 9 • ~Αγνοείται εαν δ 

Κεφαλάς >]το στρατηγός ΈΧλάδος η iίπλοϋς liρχων τοϋ κάστρου. 

λff') Eμislωμsis Plata1noπos. 

ΤΟ φρούριον τού Πλαταμώνος, κείμενον κατd τdς νοτιοανατολικdς ύπω
ρείας τοϋ "Ολύμπου περl τα σύνορα Μακεδονίας καl Θεσσαλίας, άντικατέ

στησε πι-&ανώτατα τΎιν &ρχαίαν μακεδονικfιν πόλιν τού <Ηρακλείου. ΤΟ 

μεσαιωνικΟν κάστρον, κτίσμα, ώς φαίνεται, της Φραγκοκρατίας, ύποσταν 
κατα τοUς ύσ~ερου.ς βυζαντινοiις καl μεταβυζανηνοUς χρόνους "Lκα·νας Επι
σκευάς, σι{:ιζεται σ1lμερον Εν καλϋ καταστάσει παρα τΟ όμώνυμον παραλιακΟν 

χωρίον τΟ Οποίον συνωκίσ{}η κατα τα τελευτα'ία ετη 4
• 

.. ·Η πρώτη γνωση) μνεία του μεσαιωνικού πολίσματος εϋρηται Εν τc'i) 
fιμετέρφ Εγγράφφ. ~Ακολού{}ως μνημονεύεται ώς λατινικ1l -Επισκοπ1l καl βρα

δύτερον Επ~ εUκαιρίq; τών &γώνων μεταξ.U τών αUτοκρατόρων τΎ)ς Νικαίας 

καl του δεσποτάτου τiΊς ~Ηπείρου·\ κατα δΕ το\Jς ύστέρους βυζαντινοiις χρό

νους Επ~ εύκαιρίq; τών_ Εμφυλίων πολέμων 6 • 

~Εκ τών μεσαιωνικών μνημείων τού Πλαταμώνας πρέπει να μνημονευ

-&οίiν πλi)ν τού κάστρου, τα Ερείπια οικοδομήματος, το οπο"ίον, κατα τΟν 
Heuzey 7 , Εχρησίμευεν 'ίσως ώς Εδρα τού Επισκόπου, καl βυζαντιν1l Επιγραφ1l 

τοϋ ετους 1280 '· Ή επιγραφη αϋτη, αναφερομένη ε!ς κτίσμα του «ναζιραίου 

1 Κ ε κ α υ μ έ ν ο υ, Στρατηγικόν, σελ. 65. 
2 'Ά ''ν α 1Ί Κ ο μ ν η ν ή, Ε', 5, τόμ. Α', σελ. 169 κέ. 

s G. Rouillard-P. Collo1np,Actes de Laνra, τόμ_ Α', σελ.110 

(χρυσόβοuλλον τοίί 1086). Πρβλ. α\'ιτό&ι, σελ. 101· 101,113- 116. G. R ο 11 ί 1 1 a r d: 
Un grand benefίciaire sous Alexis Comnene : Leon Kephalas, Byz. Zeitschrift, 
τόμ. 30 (1929 ·1930), σελ. 444 · 450. 

4 Ά π. Β α κ α λ 0 π ο ύ λ ο u, Τό κάστρο τού Πλαταμώνα, έν .Μακεδονικοίς, 

τόμ. ι (19±0), σελ. 58. 76. 
5 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Άκρο π ο λ ί τ η ς, τόμ. Α', σελ. 62,84 καί 170 (Heisen~ 

berg). 
«'Ι ωά ν ·ν η ς Κ α ν t α κ ο υ ζ η ν ό·ς, τόμ. Β', σελ. 355, 383 καl 571. 
1 L, Η e u z e y, Le mout Olympe et lΆcatnanie, (Εν Παριο!οις, 1860), 

dελ. 91. 
8 Α. Ρ 1 a s s a r t, Inscripti~ns de Piέ-rie, d':Emathie et de Bottiee, Bul· 

letin de Correspondance Hellenique, τόμ. 47 (1923), σελ. 173 κέ. 
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'Α-θ·ανασίου>>, συνήφθ-η πρΟς τΟ γνωστΟν κιόνιον τού Νεοφύτου 1 , πιστεύεται 
δΕ δτι &ρχικώς εύρίσκετο ε'tς ηlν περιοχ1lν τών 'ΑiJ11νών, όπό-3εν, C'iγνωστον 

ύπΟ ποίας συirθ-1lκας, μετεκομίσ-&η εις Πλαταμώνα 2 • 

μ') Pτovi11cia Tlιι·al,is et Macedoιιie el qux i11 ea sunt ejJiskeμses 
μlιysicales et μeτsoιιales. 

Περ\ τού ilέματος Θρgκης κα\ Μακεδονίας δεν iJ·Cι γίντι ένταϋilα μακρό
τερος λόγος, Εφ" δσον τα κατ" αUτΟ Ε.ξετέ-&ησαv λεπτομερέστατα εις τ&:ς μελέ

τας τoii κ. Στ. Κυριακίδου 3
• "Υ πεν1Ί'υμίζομ-εν δτι τΟ ΘρακCQον &έμα, ίδρυ{}·έν, 

κατU τοUς ύπολογισμοl1ς τού κ. Κυριακίδου \ μεταξ.U τών Ετών 680 καl 
686, περιελάμβανεν &ρχικώς τας παλαιdς Επαρχίας Αίμιμόνωυ, Ε1Jρώπης, 

Ροδόπης καl Θρgκης, «συνορεύον κατ" αUτΟν τΟν τρόπον &φ" ένΟς μΕν πρΟς 

ηlν περιοχ1lν τfις Κωνσταντινουπόλεως κατα τΟ τείχος τού "Αναστασίου, 

&φ~ έτέρου δΕ πρΟς πρΟς τΟ ~Ιλλυρικόν, πι-θ-ανώς κατα τα παλαια α1JτοU 

δρια>> s. Αί &νάγκαι τής &μύνης τού Εδάφους ηϊς Αυτοκρατορίας Επέβαλαν 

την διχοτόμησιν τfις &ρχικfις ταύτης διοικηηκiϊς περιφερείας καl οϋτω, Ολί

γον πρΟ του Ετους 802, διεμορφώΠησαν δύο περιφέρειαι : τΟ -3-έμα τiΊς Θρi

κης μΕ πρωτεύουσαν πι-3-ανώτατα ηlν Άρκαδιούπολιν καl τΟ -&έμα 1\iακεδο

νίας, ουδεμίαν Εχον σχέσιν πρΟς τ1lν δμώνυμοv &ρχαίαν ι'Ξπαρχίαν, μΕ πρω

τεύουσαν nlν 'Αδριανούπολιν 6 • 

Κατα τΟν ΙΑ' αιώνα τα δύο {}έματα έvοϊiνται καl πάλιν καl &ποτελούν 

τΟ ένιαίον Ηέμα τfiς Θρ1κης καl Μακεδονίας. cH dρχαιοτέρα γνωσn) μνεία 
τfις διοικητικlϊς ταύτης περιφερείας εϋρηται, κατα τΟν κ. Κυριακίδην 1 ! ΕΥ 

χρυσοβούλλψ τοϋ ετους 1074, &λλ' 1\δη ό ΜιχαiJλ Ψελλός, παραλλήλως προς 
τΟν κριτΥJν Μακεδόνων η Μακεδονίας Β' μνημονεύει κριτ1lν ΘρcJκης καl Μα

κεδονίας 9 • Κα τα κανόνα τα μολυβδόβουλλα του ήνωμένου {}fματος 10 , &νήκουν 
εις τΟν ΙΑ' αlώνα. 

ι Πεοί τούτου βλ. nlv τελεuruίαν μελέτην τοϋ κ. Φ. Κ ο u κ ο υ λ έ, ΤΟ κιόνιον 
του Νεοφύτου, Εν Έπετ. Έταιρείας Βυζ. Σπουδιi}ν, τόμ. 8 (1931), σελ. J43- 156. 

2 Α. Ρ 1 a s s a Γ t, Α-Uτό-&ι, σελ. 175 κέ. 
3 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο u, ΒuζανrιναL Μελέται, σελ. 379 κέ. 
4 Λ ύτό-&ι, άελ. 387 • 388. 
0 ΑUτό-&ι, σελ. 388. 
u ΛUτό-&ι, σελ. 389. 
1 Α Uτό-&ι., σελ. 431. 

~ Παριi Κ. Σ ά {}· rι:, Μεσαtωνικη Βιβλω--&r]κη, τόμ. Ε', σελ, 272,281,375 καί 439. 
ο Αύτ-ό'Ι'}ι, σελ. 487. 

ισ Ά'\'αγραφιlν βλ. παριl Κ u ρ ι α κ ί δ llι Α\'ιτό-&ι, σελ. 440 · 4!2. 
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Εlς τΟ ύλικόν, τΟ Οποίον μετΟ: τόσης &κριβείας κα'ι προσοχf]ς συν11-
γαγεν δ κ. Κυριακίδης, προσ-θ-έτομεν ηΧς &κολού-θυυς πληροφορίας: , _ 

α') ~Εν Lταλιωτικψ λατινικψ Εγγράφφ τοϋ fτους 892 ό στρατηγος του 
{}έματος Λογγιβαρδίας πρωτοσπαθάριος Συμβατίκιος (πρόκειται άρά γε περ'ι 
του ποωτοσπαi1ηοίου Lυμβατίου τών «Βασιλικών)>:) φέρει τΟν πλ1lρη τίτλον 
<<βασιJ.ικΟς πρωτ~σπα-&άριος κα'ι στρατηγΟς Μακεδονίας, ΘρQκης, Κε~αλλη
νlας καl Λογγιβαρδ[ας>> (Ego Simbaticio iιnperialis protospatl1arιus et 
stratigo Macedonie, Tracie, Cephalonie atque Longibardie) '. Βεβα[~ς 
η συγκέντρωσις τών &ξιωμάτων τούτων εlς Εν πρόσωπον δΕν σημαί~ε\, την 
συνένωσιν διοικητικών περιφερειών, &λλ&. τ1Ίν ύπΟ τΟν αUτΟν &ρχηγον εντα

ξι ν τών %εματικών στρατών. 
β') "ΑγιολογικΟv κείμενον, &ναφερόμενον είς ηlν κατα τού Βυζαντ~ου 

8πιδρομ1lν τών <Ρώσων τοϋ ~Ιγώρ, τ<$ 941, ό Βίος τού <Αγίου Βασιλειου 
τού Νέου, περιέχει τα έξης: <<Τότε παρεγένοντο Εξ &νατολών q -~_Qμ_έrι:πlf.Q;_ 
ΠανiΗιρ μετc'i τεσσαράκοντα χιλιάδας φωσσάτου, είτα ό Φωκάς ό πα~gίκι()~ 

' Θ 'δ ' ' ' μετα πλείστου φωσσάτου τών Δfακεδόt•ωJι, ώσαύτως και '"εο ωρος ο αγιω-

τατος στρατηλάτης, cQ Επώνυμον Σπογγάριος, μετα στρατού καl αUτΟς πλεί: 
στου τών Θρq.κεσσίων>> (sίc) 2 • Ό πατρίκιος Βάρδας Φωκάς, δ όποίο~, κατα 
τi)ν πρόρρησιν τοίι άγίου, «μετ~ Ολίγον γενήσεται μάγιστρος καl δομεστικος 
τfjς βαρείας δυνάμεως τών σχολ&ν» 3 , παηlρ τοϋ μετέπειτα αUτοκράτορος 
Ν ι κ η φόρου τοϋ Β', Ελαβε πράγματι μέρος εΊς τΟ. ς κ α τα τών <Ρώσων Επιχει
ρήσεις Ομού μετα τού ~Ιωάννου Κουρκούα καL τού πρωτοβεστιαρίου Θεοφά
νους 4. "Ενδιαφέρουσα είναι 11 πληροφορία τού c'iγιολογικού κειμένου, κα·θ·" ilν 
ό Φωκdς προ'ίστατο τοίi {}·εματικού στρατού τών :Μακεδόνων. ΕΊς τσUς Ciρχον
τας τού c&έματος τfiς Μακεδονίας 5 πρέπει Επομένως να προστεθ·Ό καl ό Βάρ
δας Φωκάς, ό όποίος ε'ίτε μονιμώτερον ε'ίτε είδικώς !Ξπ" εUκαιρίq; τf\ς κατΟ. 
τών <Ρώσων τοίi ΊγΟJρ Εκστρατείας &νεμίΧ'θη εΊς τα πράγματα τού itέματος. 

γ') Κατα τΟ Ετος 1102 μνημονεύεται εΊς διασω11έντα πρακτικΟ: τfις συν
όδου Κωνσταντινουπόλεως ό πραίτωρ καl &ναγραφεUς ΘρQ..κης, Μακεδονίας, 
Βολεροίi, Στρυμόνος καl Θεσσαλονίκης ό Ταρωνίτης 6 , διάφορος τοίi Ομωνύμου 

ι F. τ r i n c h e r a, Syllabus gnecarum membι-anarurn, (Νεάπολις, 18G5), 
άρι&μ. 3, σελ. 2. Πρβλ. J. G a y, L'Italie nυ:~ridionale et lΈιnpiΓe byzantirι, 
(Παρίσιοι, 1909), σελ. 146. 

z ΠαρΟ: Η. G r e g 0 i r e, Saint Theodore le Stratelati et 1es Russes 
d'Igor, εv B.yιantion, τόμ. 13 (1938), σελ. 292-293. 

a Αϋι:ό&ι, σελ. 292 
1 Πρβλ. S t. R u η c i 111 a n, The Eιnperor Romanηs Lecapenns ··and his 

Reign (Cambrίdge, 1929), σελ. 111 Υ.ε. 
υ ΠαοU. Κ u ρ ι α χ ί δ η, "Εν·&' Δ:νωτ., σελ. 487-488. 
ι; F. ~ U s ρ e 11 s k y, 1\Inenija i postanovlenija Konstantinopolskich po-
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στρατηγού καl κουροπαλάτου τώv χρόνων" ώσαύτως του ~Αλεξίου τοϊι Κομνη

νού 1 • ΕΊς τΟν &ναγραφέα Θρι;iκη; καl Ι\'Ιακεδονίας πρέπει, νομίζομεν, να 

&.ποδο&ίl ό:νεu δισταγμού τΟ Ετεροv τών Επ" Ονόματι Ίωάννου του Ταρωνί:t"ου 

φερομένων δύο μολυβδοβούλλων, το εχον τ1]ν eπιγραφήν: <<[Σu] δέσποινα, 

βοΛ&ει μοι τό) σQ) δούλφ ~Ιωάννη σεβαστ<$ τ ψ Ταρωνίτη>> 2
• "Αξία Lδιαι

τέρας προσοχf\ς εlvαι 11 προσωρινη συνένωσις των οίκονομικών ύπηρεσιών 

τών -ι'}ρgκικών καl μακεδονικών &εμάτων. 
δ') "Επιστολαl τοίi Μιχωlλ Ψελλοϋ μνημονεύουν τΟν βεστάρχ;1ν καl 

κριτΥ]ν Μακεδονίας Χασάνην s_ 

ε') Σημειωτέον, τέλος, δτι τΟ μολυβδόβουλλον τοϋ πρωτοσπα-&αρίου καl 

στρατηγού Μακεδονίας Λυκάστου πρέπει, συμφώνως πρΟς τας νεωτέρας Ερεύ
γας τοίi Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου, να &ναχ&fj εΊς τα τέλη τf\ς Θ' η τΟ πρώ

τον 11μισυ τfjς Ι' έκατονταετηρίδος 4
• 

μα') E]Jislre)JSis Keτouaclι~ί Siliυι·ia. EzJiskejJsis Χω-l'ιj· 

cl 7Ίιeocloι·ιφleos. E]Jislω]Jsi.s Messίn.is, A1·clω.diuρleos et τrJLZgaΨoplιigi. 

cΩς Επεξ1lγησις τών Εν τ<$ Εγγράφφ &ορίστως μνημονευομένων <<epi
skepses pl1ysicales et personales>>, τών προσηρτημένων εΊς τΟ itέμα Μακε
δονίας καl Θριjκης, παρατί{}·εται σειρΟ: έπιοκέψεων "φερομένων ύπΟ τΟ δνομα 

γνωστ&ν {}ρq:κικ&ν πόλεων: τών Χοιροβάκχων, τf]ς Σηλυβρίας, τΥjς Τζου

ρουλοϋ καl Θεοδωρουπόλεως, τf]ς Μεσσήνης, ~Αρκαδιουπόλεως καl Βουλ

γαροφύγου. 
Οί Χοιρόβακχοι αναφέρονται Επανειλημμένως είς τας βυζαντινας πηγάς 5 , 

1nestnych sοbοι-ον ΧΙ i ΧΠ νv, ν razdaCe Cerkovnych imnSCest (charistika
rij), έν Izvestija τοU εν Κωνσω.ντινουπόλει Ψωσσικοίί 'Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου, 

τόμ. 5 (1900), σελ. 31 και 42. 
1 ν. L a u r e n t, Les bulles n1etriques dans la Sigillographie byzan

tine, ε,. Έλληνικοίς, τόμ. 6 (1933), σελ. 216-217 (άρι-&μ. 518). Οί τίτλοι καΙ. τΟ: δε· 

δομένα τ&ν σφραγιστικών μνημείων σuνηγοροϋν ύπi::ρ της γνό)μης Οτι οί δύο δμώνu· 

μοι &:ρχοντες δΕν εϊναι δuνατΟν ·να ταυτισ&οϋν. OUχl όρ&&ς έπομένως δ κ. Σ τ. Κ υ
ρ ι α κ ί δ η ς, 'Έν{Ι>' άνωτ., σελ. 331, γράφει Οτι πρόκειται περί ένός και του αύτοϋ 
προσώπου. 

2 V. L a u r e n t, Αϋτό&ι, τόμ. 7 (1934), σελ. 299 (&ρι-&μ. 677). 
3 Παρα Κ. Σ ά {} Q., Μεσαιωνικi] Βιβλιο&ήκη, τόμ. 5, σελ. 272 καl 439. 
4 Κ. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο U λ ο υ, Λύκαστος πρωτοσπα1tάριος καl στρατη· 

γός Μακεδο,•ίας, εν Άρχείι:ρ τοϋ Θρ~κικοϋ Λαογραφικού καL Γλωσσικοϋ_ Θησαuροϋ, 

τόμ. 7 (1940 ·1941), σελ. 5 · 6. 
5 τα σχετικα χωρία βλ. παρα Τ a·f e 1, Syψbolre Criticre, Α', σελ. 75~76. 

Είς ταϋτα πρέπει να προστε-&Ιi καί ή εν επιστολϊj τοϋ Μιχω'\λ ~Ψελλοϋ μνεία (παριΧ 

Κ. Σ ά <& ~' 'Έν&' &νωτ., σελ. 306). 
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εκειντο δΕ κατΟ: η)ν νοτιοανατολιχ1lν Θριiκην, μεταξU τώv ποταμών ~Α17ύρα' 

(παρ Ο: την όμώνυμον πόλιν, ση μ. Μέγας Τζεχμετζfς) καl Μέλανος, ώς συν
άγεται Εκ χωρίου τού ίστορικού Κιννάμου (σελ. 73-74, Bonn) Εν συνδυασμiρ 

πρΟς τΟ: ύπΟ του Νικ-tlτα τοϋ Χωνιάτου (σελ. 85- 86) γραφόμενα. Ό ποτα
μΌς ΙνΙέλας ήτο, κ α τα τΟν Χωνιά την, <<ου πλατUς τΟ ρεί{}ρον, oV βα&Uς τ1lν 
περαίωσιν», Εν(j) δΕ κατα τΟ {}έρος <<λειψυδρών εl χαράδραν συνάγεται τενα

γώδη>>, τΟν χειμώνα «ραγδαίων ύετών κατενεχΗέντων Εκ μικρού μέγιστος 

γίνετq.ι καi προβιlς Ες βα{}υδίνην Εκ πονηρού καl λακκαίου &νοιδαίνεται ϋδα
τος ... ». Κατα ταUς χρόνους τοίi ~Αλεξίου του Α' αναφέρεται Ε:παρχος Χοι

ροβάκχων δ ~Ιωάννης ό Ταρωνίτης 1 • 

Μετa τfιν γνωστ1)ν πόλιν τiϊς Σηλυβρίας (τουρκ. Silivri), i\ρχετο 1l 

Επίσκεψις Τζουρουλοίi καl Θεοδωρουπόλεως, περιλαμβάνουσα την περl τδς 
δύο {}ρgκικaς πόλεις χώραν. 'Η Τζουρουλ6ς, το Τζουρουλδv f\ 1] Τζοv

ρουλόη, διατηροϋσα μέχρι τΥjς σήμερον τΟ μεσαιωνικόν της Ονομα (Τσορ

λοϋ), μνημονεύεται ωσαύτως πλειστάκις είς τΟ.ς βυζαντινδς πηγάς 2 • <<ΤΟ πολί

χνιον>> είχεv ίδρυ-&fι <<Επl λόφου &νεστηκότος», ό δΕ: κατα nlv πεδιάδα Q~ων 
ποταμΌς &νομάζετο Επιχωρίως Ξηρόγυψος .~. Ή Θεοδωgούπολις είναι δλιγώ

τερον γνωστή. ~Εκκλησιαστικώς &πετέλει Επισκοπ1lν υπαγομένην είς την 

μητρόπολιν ~Ηρακλείας t. 

•Ετέρα Επίσκεψις περιελάμβανε τdς πόλεις Μεσσ1lνην, ~Αρκαδιούπολιν 

;.αi Βουλγαρόφυγον. ΊΙ Μεσσήνη, διάφορος τijς όμωνύμου {}ρgκικiiς πόλεως 
- τΎίς ταυτιζομένης πρΟς ηlν μεσαιωνιΚ'f}ν Μοσυνόπολιν 5 , Εχει το παρ<l ηΊν 

Τζουρουλόν. "Η ~ Αρκαδιούπολις, κτίσμα, ώς φέρεται, τού αύτοκράτορος 

~Αρκαδίου, εκειτο είς η)ν 1tέσιν τού παλαιου Βεργουλίου (Bergu1~) οί1χl 

μακρΟ:ν του ποταμού Έργίνου, ταυτίζεται δΕ πρΟς τΟ νεώτερον ΛουλΕ- Μπουρ

κάζ. Κατα τους πρωίμους βυζαντινους χρόνους τΟ itρq:κικΟν τουτο πόλισμα 

ύπήγετο εlς η)ν fπαρχίαν ΘρQκης ΕUρώπης \ κατα δΕ η)ν μαρτυρίαν άραβος 

γεωγράφου {περι τΟ Sτος 902) Ύίτο πρωτεύουσα του Θρακι[1ου -&έματος 7 • ΤΟ 

Βουλγαρόφυγον, τέλος, είναι κυρίως γνωστΟν Εκ της δεινης llττης, η1ν Οποίαν 

ύπέστησαν παρ~ αύτΟ τΟ: βυζαντινα στρατεύματα μαχόμενα κατα τού ΣυμεcΟν 

1 'Άννα ή Κ ο μ"' η ν ή, ΙΓΊ 1, τόμ. Β', σε),. 175 (Reifferscheid}. 
2 Βλ. ταύτας παρό. Τ a f e 1, Α\ιτ:όiτι, σελ. 77 -78. 
s 'Άννα ή Κ ο μ'\' η ν ή, Ζ', 11, τόμ. Α', σελ. 260. 
4 G e ο r g i i C y p r i i, Descriptio, εκδ. Η. Gelzer, σελ. 62 (1263). 
5 Πρβλ. Τ a f e 1, Via Egnatia, ΒΊ σελ. 22 κέ. Σ t. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Τό 

Παπίκιον Ορος, έν 'Α&ηηj:, τόμ. 35 (1928}, σελ. 224. 
6 Ί ε ρ ο κ λ έ ο υ ς, Συ'\•έκδημος, σελ. 1 (632,1, Burckhardt}. 
1 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντιναί Μελέται, σελ. 388. 
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(896) '. Έκ χωρίου τού Άκροπολίτου (τόμ. Α', σελ. 125-126, Heisen
berg) δυνάμε1tα νΟ: συναγάγωμεν δτι τΟ Βουλγαρόφυγον ·i)το πλησιόχωρον 

τοϋ ~Εργίνου ποταμού καl τού Διδυμοτείχου. Ό Βελλεαρδουίνος μνημονεύει 

αύτΟ ύπΟ τΟν τύπον Burgarofle 2
• 

μβ') P1·oυi.ntia CiωΓonissi. 

Ύ πο ποίας συνii1\κας ή iJρgκικ1) Χερσόνησος (Χερρόνησος) dπετέλεσεν 

ίδίαν διοικητικ1)ν περιφέρειαν δΕν είναι &κριβώς γνωστόν. Ό χ. Στ. Κυρια

κίδης συνδέει την δημιουργίαν τoii {}έματος τούτου μΕ τΎιν κατάστασιν, η 

όποία προέκυψεν εl.ς τΟ: &ρq:κικα παράλια συνεπείq; τών Επιδρομών τών 

Τούρκων και των πειρατικών Επιχειρήσεων τών Γενουατών και τών Πισσα
τών, καl μΕ η)ν κατΟ: τΟ: Sτη 1091 και 1112 παραμον1)ν του ~Αλεξίου του 

·Α' είς η1ν Λίνον καl η1ν Καλλίπολιν 3 • 

"Ότι αί Επιδρομαl τών Τούρκων και α'L λεηλασία ι των Γενουατών _και 

τών Πισσατών κατέστησαν &ναγχαίαν η1ν Ενίσχυσιν της &μύνης τf}ς Χερσο

νήσου ουδεμία ύπάρχει &μφιβολία. Νομίζομεν δμως δτι κατ' ούσίαν δΕν πρό

κειται Ενταϋ&α περl δημιουργίας νέας περιφερείας, &λλΟ: περι άπλfjς τροπο

ποιήσεως τού &μυντικου συστήματος τών Στενών Επιβλη{}είσης ύπΟ τών νέων 

στρατιωτικών προβλημάτων. ΕΙ.ς τ1)ν γνώμην ταύ~ην φερόμε&α Εκ της παρα

τηQ1lσεως, δτι τΟ χρυσόβουλλον τοϋ 1198, τόσον λεπτομερΕς εlς η)ν &παρί

{}μησιν τών μικρασιατικWν περιφερειών, ούδαμου &ναφέρει τι περι τilς προ

στασίας τοϋ <Ελλησπόντου καl τοίί Βοσπόρου. 

Είναι γνωστΟν δτι παλαιότερον ή Επι μικρασιατικf}ς &κτfjς κειμέν-η πόλις 

τf)ς ~Αβύδου συνεκέντρωνε, πλi}ν τών μεγάλων οlκονομικών και τελωνειακών 

ύπηρεσιών, σημαντίκΎιν στρατιωτικ1Ίν δύναμιν. Κατδ. τQ'Uς πρω'ίμους Βυζαν

τιvοiJς χρόνους, τψ 610, μνημονεύεται «κόμης τi\ς Άβύδου>> '. Βραδύτερον ή 
πόλις κα-&ίσταται Εδρα στρατηγού καi κατεπάνω. ~Ε πι Βασιλείου τού Β', 

μετ<'< τi}ν Ciλωσιν τwν Σκοπίων (1019), ό βούλγαρος διοικητfις τi\ς πόλεως 

CΡωμανΟς- Συμεών, υίΟς τού βασιλέως τών Βουλγάρων Πέτρου, Sλαβε τΟν 

1 Περt τfι; παρό. τΟ Βουλγαρόφυγον μάχης βλ. επ• εσχάτων Γ. Τ. Κ ό λ ι α, 

Ή παρό. τΟ Βουλγαρόφυγον μάχη καt ή δη-&εν πολιορκία της Κωνσταντι,•ουπόλεως 

(896), εν 'Αρχείφ του Θρq.κικοU Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυροίί, τόμ. 7 
(1940 -1941), σελ. 341- 362. 

2 Villehardouin, § 34.4 (έκδ. Faral, τόμ. Β', σελ. 154). 
3 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Α\ιτό-&ι, σελ. 433. 
4 Θ ε ο φ ά ν η ς, τόμ. Α', σελ. 298 (de Boor). Πρβλ. Κ. 'Άμα ν τ ο ν, 6ν 

Έλληνικοίς, τόμ. 1 (1928), σελ. 402. 
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τίτλαν τοϋ πατρικίου καl πραιποσίτου καl διωρίσilη στρατηγΟς Άβύδου ι. 

Είς τΟν μάγιστρον καl στρατηγΟν ~Αβύδου &πευ-&ύνεται έπιστολ1) τοϊi Μιχω)λ 

Ψελλοϋ γραφείσα μετα τΟν -θ-άνατον τoii Κωνσταντίνου τού Μονομάχου 

(1055) ', ό δe dμύντωρ τiϊς Λαρίσσης κατa τ>]ν ύπο τού Βοημούνδου 8πιχει
ρηi!είσαν πολιορκίαν (1082), ό Λέων ό Κεφαλάς, διετέλεσε <<κατεπάνω 

'Αβύδου>>'· 

Είς τiιν Ciμυναν τών Στενών άπέβλεπεν ώσαύτως ή δημιουργία τfjς 

στρατιωτικilς διοικ1iσεως Βοσπόρου, τΎ)ς Οποίας προ'ίστατο στρατηγΟς καl 

είς τfιν Οποίαν &ναφέρονται τα &κόλου{}α δύο μολυβδόβουλλα τού Ι'~ ΙΑ' 

αlώνος: 

α') <<[Θ(εοτό)κε β(οήiJ)ει] Άρκαδl[φ] (πρωτο)σπαi!(αρίφ) κ(α\) στρα

τ(η)γ(φ) Βοσπόρ(ου)>> '. 
β') <<'Ιω(άννου) χα[ρ]τουλαρ(ίου) (κα\) γ[ ενικού? ... ] Χρ(υ)σοπόλεως (κα\) 

[Βοσ]πό[ρο]υ>> '· 
Τών δύο τούτων περιφερειών ουδεμίαν μνείαν εύρίσκομεν είς τΟ Χρυ

σόβουλλον του 1198, ευλόγως δΕ δυνάμεθ-α να ύποitέσωμεν δτι, κατα τΟν 

ΙΑ' καl τΟν IB' αίώνα, συνεπεί~ τών πειρατικών Επιδρομών τών Τούρκων 

καl της Εκ βορρά dπειλfjς τών Πετσενέγκων, τΟ κέντρον τοϋ βάρους τfjς dμύ

νης τών Στενών είχε μετατεf}fι είς η) ν εύρωπα'ίκΥιν &κηlν. Πρέπει τέλος να 

· σημειω-&·fί δτι εlς παλαιοτέρους χρόνους αΊ. οίκονομικαl τοVλάχιστον ύπηρε

σίαι τf1ς Χερσονήσου είχαν συναφ11fj πρΟς τΟ:ς μεγάλας βάσεις της νοτιοδυτι

κiiς Μικράς 'Ασίας κα\ τού Α!γαίου. Τούτο προκύπτει 8κ μολυβδοβούλλου 

των χρόνων τοϋ Κώνσταντος τού Β' (Κωνσταντίνου τού Γ', 641- 668) &νή
κοντος εlς τΟν dπΟ ύπάτων Γεώργιον, κομμερκιάριον Καρίας, Λυδίας, 

•Ρόδου και Χερρονήσου 6 • 

1 Σ κ υ λ ί τ ζ η ς· Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόμ. Β', σελ. 455 (Bonn). Πρβλ. καi 

σελ. 479. 
2 Παρδ. Κ. Σ ά {} q, "'Εν-&' άνωτ., σελ. 423. 
8 G. R ο u i 11 a r d - Ρ. C ο 11 ο m ρ, Actes de Lavra, τόμ. Α' σελ. 110 

(41,1). 
4 G. S c h 1 u m b e r g e r, MClanges d'archeologie byzantine, Α', σελ· 

206-207. Κ. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο u, Βυζα·ντιακά Μολuβδόβοuλλα, σελ. 6. 
Ή γνώμη του Mordtmann Οτι πρόκειται περί τοίi κριμα'ίκου Βοσπόρου άποδεικνύεται 

τελείως &βάσιμο; μετό; τήν δημοσίεuσιν τοίi μολυβδοβούλλοu του Pantchenko. 
5 Β. Ρ a η t c h e n k ο, Katalog Molibdovu1ov, Εν Izvestija τοίi εν Κων

στανtινοuπόλει 'Ρωσσικοϋ Άρχ.αιολογικοϋ Ί''σtιtαύωυ, τόμ. 13 (1908), σελ. 102. 
6 Μ ο r d t m a η η, Plombs byzantins, Rev·ue Archeo1ogique, τόμ. 33 

(1877), σελ. 292. G. S c h 1 u m b e r g e r, Sigillograρhie de lΈmρire byzan
tin, σελ. 264. 
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μγ') Pτovincia Ad1·icωιιpleos et Didi111oticlιi. 

ΤΟ πολυπαc&fς. 1'tέμα 1\-fακεδονίας καl ΘρQκης ύπέστη προ'ίόντος του 
χρόνου και νέαν κολόβωσιν δια της δημιουργίας νέας διοικητικfjς περιφε

ρείας μΕ κέντρον αtτ1)ν ταύτην ηΊν ~Αδριανούπολιν, πρωτεύουσαν Ο.λλοτε του 

{}έματος Ι\ίακεδονίας, πιc&ανόπατα δf. και του 1lνωμένου {}έματος 1VΙακεδονίας 

κα\ Θρgκης. 

τα κατα ηΊν Lδρυσιν καl ηΊν ίστορίαν τού νέου τούτου c&εματίου προσ

επά-&ησε να διευκρινήση εlς τας Βυζαντινας Μελέτας του ό κ. Στ. Κυριακί

δης ι. τα κείμενα μνημονεύουν δούκα ~ Αδριανουπόλεως τΟν Κωνσταντίνον 

~Αριανίτην τQ) 1048 καl κατεπάνω Άδριανουπόλεως τΟν Κατακαλων τΟν 

Ταρχανειώτην τQJ 1077 2
• ΟΊ. ανώτατοι ούτοι Ο.ρzοντες φέρονται διοικοi3ντες 

τας στρατιας :Μακεδονίας και ΘρQ.κης, εUλογος επομένως είναι 1l ύπόνοια δτι 
αί φιλολογικαι πηγαί, αΊ. όποίαι παρέχουν τας Εν λόγφ πληροφορίας, εδΊl
λωσαν, κατα ηΊν Επικρατ1iσασαν τότε συν-Ίi{J·ειαν, τΟ c&έμα δια τοίi Ονόματος 

τrjς πρωτευούσης. ΔΕν {1-U f1δυνάμε1'tα κατ~ &κολου{Ηαν να δμιλώμεν περl 
ύπάρξεως lδίας διοικητικf)ς περιφερείας ~Αδριανουπόλεως, Ciν δΕν ε'ίχομεν, 

πλfιν του κειμένου τοίi Χρυσοβούλλου τοίi 1198, εξόχως διαφωτιστικού Επl 

τοίi προκειμένου, και σειραν δλην σφραγιστικ6Jν μνημείων. 

Ούδfν των μολυβδοβούλλων τούτων αναφέρεται εϊς στρατηγόν. Έκ 
σφραγίδας τού ΙΑ' α!wνος (πιi!ανώτατα μεταγεvεστέρας τού ~τους 1060) 
γνωρίζομεν τΟ Ονομα του <<Συμει1ν προέδρου και κατεπάνω Άδριανουπό
λεως τοίi Λογαριαστού» s. Τρία μνημεία άναφέρονται εlς τους έκ προσώπου 

της {}·ρq;κικfjς πόλεως, απαντα τοίi ΙΑ' αlώνος 4
• ΤΟ Εν τούτων, φέρον ηΊν 

επιγραφήν: <<Κ(ύρι)ε β(οι])ι't(ει) Νικολά(φ) ΕΚ πρ(ο)σ(ώ)π(ου) Άδρ(ιανουπό
λεως) καi Φιλιπ(πουπόλεως)», μαρτυρεί περl τ1lς προσωριν1lς συνενώσεως 
τών δύο περιφερειών ύπΟ τΟν α-tτΟν έκ προσώπου 5 • οΈτερον σφράγισμα, 

τοίi IA' ώσαύτως αLώνος, &νfικεν εϊς τΟν <<Νικ1lταν πρωτοσπαι'tάριον, επι 
του κοιτώνος, κριτ1Ίν Επl τού Ίπποδρόιiου καl πραίτωρα ~Αδριανουπόλεως» 6 • 

ι Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ( δ ο u, "'Εν{}' 6.νωτ., σε? •. 430 κέ. καί. 486. 
2 Λύτό{}ι, σελ. 430-431. 
3 Λύτό-&ι, σελ. 440. 
4 Λότόitι, σελ. 43(). Ό κ. Κυριακίδης γ'•ωρίζει δύο μόνον μολuβδόβοuλλα U.να

φερόμε,•α εiς τοUς Εκ Προσώπου Άδριανοuπόλεως. το τρίτον, φέρον τi]ν Επιγραφήν: 

«Ίω(άννου) [(πρωτο)α]σηχ[ρήτ{ις)J (καί) έΧ π[ροσ{ώπου)J Άδρι[α·νοujπόλ(εως):ο, Εξεδόf}η 

ύπΟ Β. Ρ a η t c h e η k ο, "Εν-&' &νωτ., IzYestija, τόμ. ·13 (1908), σελ. 93-94. 
6 Σ τ. Κ u ρ ι α κ ί δ ο υ, Λ\ιτό{Ι·ι, σελ. 439. 
6 Λύτό{}ι, σελ. 440. 
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Το σημαντικώτερον δμως πάντων εiναι το μαρτυρουν π)ν ~παρξιν του «:Στε

φάνου J!ατρικίου βέστου καl πραίτωρος ΛJ οκε.δο1-ίας και Ά δριω·οι·π6ί.ειcς>> 1
• 

~Η εν τφ αUτcQ ;τροσώπφ συyχέντρωσις τrJJv άρμοδιοηlτων τοίi πραίτωρος 

τών &εμάτων :Μακεδονίας καl 'Αδριανουπόλεως &π ο τελεί τΟ σπουδαιότερον 

τεκμήριον τfις κατα τΟν ΙΑ' αίώνα διχοτομ.Ίlσεως του παλαιού {}έματος Μα

κεδονίας. 

Είναι προφανf.ς Οτι κα&' δλην nlν ΙΑ' έκατονταετηρίδα παρατηρεί

ται σύγχυσίς τις καi δ.βεβαιότης περi ηlν διοίκησιν t1iς μεγάλης itρgκικiϊς 

πόλεως. Ύ πΟ ποίας συν-&1lκας ή 'Αδριανούπολις μετα του Διδυμοτείχου 

-&πετέλεσεν ϊδίαν περιφέρειαν δf.ν είναι &.κριβώς γνωστόν. "Ο κ. Κ'l'ριακί

δης υπο{}έτει Οτι λόγοι ΕσωτερικΊiς, καl. δi] δυναστικ\1ς πολιτικiΊς, ύπηγό

ρευσαν τf)ν διzοτόμησιν τοϋ itέματος JνΙαχεδονίας, διότι «ή Άδριανούπολις 

ύπf]ρξεν 1'Ί πατρlς καl τΟ κέντρον πολυαρίitμων μεγάλων στρατιωτικWν γενών, 

. τα όποία είχον &ποβi) Επικί",ιδυνα δια τοUς Εν Κωνσταντινουπόλει βασιλεύον

τας» 2
• ΔΕν δυνάμεθ·α να δεχ{tώμεν Uνευ &ντιρρ1lσεων τΥ)ν παρεzομένην έρμη

-νείαν. Είναι βέβαιον Οτι εlς τΟ Βυζάντιον Επεδιώz{}·η πάντοτε 11 πολι τικΥι τfίς 
ίσορροπίας κα'ι Οτι πλείονες τής μιάς μεταρρυitμίσεις είς τΟ διοικητικΟν 

σύστημα τών Επαρχιών Επηνέχ{tησαν δια λόγους fσωτερικΥίς πολιτικf]ς. ~Εν 

τfi προκειμένη δμως περιπτώσει τΟ προέχον ζήτημα ·fiτo ή Ciμυνα των βο

ρείων συνόρων καl 11 δημιουργία προστατευτικού κλοιοϋ περl τf)·ν &:μεσον 

κα'ι εμμεσον ·περιοχΥιν τΥις πρωτευούσης του Κράτους. ΤΊ)ν ανάγκην συντόνων 
αμυντικών μέτρων κα{Ηστα ΕπιτακτικΥιν η &πΟ των χρόνων τού Κωνσταντί-νου 

τοϋ Θ' του Μονομάχου (lδίg &πΟ τοϋ 1048) Ενταitείσα ΕπιiJετικ1l δράσις τών 
· Πετσενέγκων κα'ι &κολού-θ·ως κα'ι Ciλλων βαρβαρικων λαών, τών Q{(ζων, τών 

Κουμάνων καl τών Οϋγγρων. Οϋτω, νομίζομεν, προσφυέστερον δύναται να 

έρμηνευ{}fi 11 &μυντικ1l Οργάνωσις της itρgκικής χώρας δια τΥις διασπάσεως 

-του {}έματος Μακεδονίας καi τfiς δημιουργίας 'ιδιαιτέρου &έματος ~ Αδριανου-

πόλεως. 

μδ') Provincia Anc/ιia/.i. 

Ή χειρόγραφος παράδοσις, ό Liber Albus χα\ ό Liber Pactorum, 
παρέχουν η]ν γραφι)ν P1·ovi1!cia Aπc/ιiali η Ac/ιyali. Ό 'Γafel, &ρχικως 

μeν εtς τιΧς Syωbolce Criticce (Α', σελ. 83), &κολού3ως δe ε[ς τiιν γνωση)ν 

δκδοσιν των Urkunden, διώρitωσε το ονομα Απc/ιiαlιωη εtς B1'a11clιialiunι. 
«De Ancl1ialo, γράφει, δικαιολογών την διόρitωσίν του, Ponte Euxini 

1 ΑUτό&ι, σελ. 439. 
ΑUτόttι, σελ. 432. Πρβλ. καt σελ. 486. 

I 
I 
" 
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urbe ιnaritima, in l1oc Venetorum historire stadio neιno cogitabit. 
Lege B1·anc/ιialii. Est Branchialium, 'Γhraciac meridionalis urbs, 
prope Callipolin ad Propontidem querendunι» '. Οίiτω το Ciσημον κα\ 

ταπεινΟν πολισμάτιον του Βραγχιαλίου, εγνώρισε τi]ν ύπερτάτην τιμΊ)ν τfίς 

στρατηγίδος! ~Εννοείται Οτι τόσον 11 διόρitωσις Οσον καl η VπΟ τού Tafel 
παρεχομένη δικαιολογία τής διορ{}·ώσεως ε'ίναι αϋ{}αίρετοι επινοήσεις, αί 

όποίαι Εγιναν δεκταl είς νεωτάτας συγγραφάς 2• 

Το χωρίον του Χ ρυσοβούλλου του 1198 ούδεμιiiς διορitώσεως !!χει 

&νάγκην, διότι Ίl εν αύτίρ μνημονευομένη l)roνincia Anchiali είναι 11 διοι

κητικfι περιφέρεια 11 εχουσα cΟς κέντρον τiιν Επl τοϋ Εύξείνου Πόντου κειμέ

νην έλληνικ1\ν πόλιν τfις Άγχιάλου. Μολονότι δε α'L περ'ι τής διοικητικής 

όργανώσεως τής πόλεως ταύτης πληροφορίαι εLναι Εξόχως πενιχραί, γνωρί

ζομεν ΕΚ (?ητfiς μαρτυρίας τiiς 'Άννης τfiς Κομνηνfiς Ότι επι 'Αλεξίου τοϋ Α' 

ό Τούρκος πρεσβευτΥις Σιαούς, δεχitεlς τΟ zριστιανικΟν βάπτισμα, <<κατα nlν 

Εσπέραν παρ<Χ του αVτοκράτορος dπεστάλη την δουκικ1)ν εξουσίαν ~Αγχιάλου 

περιζωσάμενος» s. ·Ωσαύτως, Επ~ εύκαιρίq; τflς επαναστάσεως τού ~Αλεξίου 

τοϋ Βρανa (1186), δώδεκα δηλαδiι ετη προ τ?jς εκδόσεως του ιjμετέρου 
εγγράφου, μνημονεύεται ό <<διέπων τ-fιν Επαρχίαν τΥις ~Αγχιάλου» Κωνσταν

τίνος ό Στη{}·άτος 4
• Είναι έπομένως φυσικΟν να σκεφitώμεν Οτι 11 'ιδιαιτέρα 

διοικητικη περιφέρεια τ?iς 'Αγχιάλου διετηρι]iJη μέχρι των τελευταίων χρό

νων τ?iς προ του 1204 περιόδου. 

·νπΟ τΥιν δικαιοδοσίαν τού δουκΟς τfις ~Αγχιάλου ύπήγοντο βεβαίως καl 

α\ τρείς έπιφανείς πόλεις τής dκτiiς, ιi Μεσημβρία, ιi Δεβελτος καl ιi Σφζό

πολις. Πρiν η 1'Ί τελευταία αϋτη &ναπτυχ1J·Ώ εLς σημαντικΟν ΕμπορικΟν κέν

τρον 5 , ηlν πρωτεύουσαν -&έσιν εLς τ1lν διαμετακομιστικΥιν κίνησιν είχεν η 
Δεβελτός, 11 παλαι<i Colonia Flavia Pacis Deultensium τών Ρωμαίων 6 • 

~Ικαν<i εlναι τα &νευρεitέντα μολυβδόβουλλα τών κομμερκ~αρίων Δεβελτοϋ 

"Ρωμανίας 7 • Κατα τΟν Η' η τΟν Θ' αlώνα 11 πόλις εlχεν 'ίδιον Ο.ρχοντα, ώς 
μαρτυρεί δημοσιευ!Jeν σφραγιστικον μνημείον: « ... q. β(ασιλικψ) σ[π](α-&α
ρίφ) (καl) <'iρχ(οντι) Δε[βελ]τ(ου)» '. Της Μεσημβρίας είναι γνωστιΧ δύο 

1 Τ a f e 1 καί Τ h ο m a s, Urkunde11, τόμ. Α', σελ. 269, σημ. 4. 
2 Σ τ. Κ u ρ ι α κ ί δ ο υ, Α\ιτό-&ι, σελ. 406,4292 και 432. 
3 'Ά '\' ν α ή Κ ο μ ν η "ή, ς', 12, τόμ. Α', σελ. 216. Πρβλ. καt ς:'', 9, σελ. 208. 
4 Ν ι κ ή τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς, σελ. 505. 
5 Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο u, Ή Άπολλω,•ία Σωζόπολις '\•ϋν καλοuμένη, έν 

Θριz-κικοίς, τόμ. 3 (1932), σελ. 161 κέ. 
6 Πρβλ. Ο b e r h u m nι e r, Deνeltos, έ" Pauly- \Vissowa, RE, Εν λ, 

τόμ, 51 , σελ. 260. 
1 G. S c b 1 u m b e r g e r, Sigillographie de 1 Έmpiι-e byzantin, σελ. 

112 -113. 
8 Β. Ρ a n t c h e n k ο, 'Έν'β-' &νωτ., Εν Izνestija, τόμ. 13 (1908), σελ. 111. 
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μολυβδόβουλλα κομμερχιαρίων, τού Κοσμά &πΟ υπάτων γενικού κομμερχια

ρίου dπο{}-ήκης 1 l\1εσημβρίας 'καl τοb κομμερκιαρίου Κωνσταντίνου 2 , dμφό

τερα των χρόνων του Κωνσταντίνου Δ' του Πωγωνάτου (668- 685). 

με') Pι·ovinciιι Plιyliριφleos, Yeι·oys, Moι·as et AclLJ·idi}. 

<γ στάτη τών {}ρq,κικών περιφερειών &:ναφέρεται 1Ί τ-ϊϊς Φιλιππουπόλεως, 
Βερόης, Μόρας καl 'Αχριδους. Το 1~έμα τijς Φιλιππουπόλεως ύφίστατο 1\δη 

κατα τΟν Ι' αίώνα, φαίνεται δΕ: πιΗανΊ)11 γνώμη δτι ίδρύ{}η κατα τους χρό

νους του 'Ιωάννου του Τζιμισκii (969- 976), καif' ο\Jς ό πληifυσμος τijς πόλεως 
καl τfις περιοχfiς Ενισχύ{}η δια τfiς Εγκαταστάσεως Παυλικιανών 3 • ~ Αρχαιό

τερος γνωστΟς ϋ.ρχων τού {}έματος είναι Ο πρωτοσπο::θ'άριος_ καl στρατηγΟς 

Κωνσταντίνος ό Πέτρος, τοϋ Οποίου ή μ;;Ί~Uβ-δtν1i σψραγlς διε~ώ".θ:η--~[ςδ~Ο 
&ντίτυπα "-. Κατα τους &γ&νας τού Βασιλείου τού Β' εναντίον τών Βουλγά

ρων ή Φιλιππούπολις Εχρησίμευεν 00ς &φετηρία καl όρμηηlριον τών βυζαν

τινών στQατευμάτων, δια τούτο δΕ: Εξέχουσαι στρατιωτικαl προσωπικότητες 
&νέλαβον κατα καιρους nlν φύλαξιν α-δτfiς: ό Λέων ό ΜελισσηνΌς "(986), 

ό πατρίκιος ό Θεοδωροκάvος (998; -1001), ό Νικηφόρος ό Ξιφίας (1001 κ:\.), 

ό μετέπειτα νιΚητ1]ς τiiς μάχης του Κλειδίου (1014) '· Καηχ τον ΙΑ' καl τον 
ΙΒ' αΊ.&να εύρίσκομεν μνείαν του -θέματος καl τών &ρχόντων αUτού. Κα{}' ους 

χρόνους eπεχειρ1]1fη 1] τρίτη Σταυροφορία (1189) προ{στατο τiiς Φιλιππου

πόλεως :UπΟ nlν ίδιότητα τοϋ δουκΟς καl &πογραφέως Ο γνωστΟς ίστορικΟς 
Νικήτας ό Χωνιάτης"· Τ<!> 1194, μνημονεύεται ώς στρατηγος ό εξάδελφος 
τού ~Ισαακίου τού 'Αγγέλου Κωνσταντίνος 7

• 

ΔΕν εΙναι &κριβώς γνωστi) ή εκτασις τού -&έματος Φιλιππουπόλεως. 

ΠρΟς &νατολάς, η διοικητικ1l αϋτη περιφέρεια 1lπτετο τού -&έματος Άδρια

νουπόλεως παρά τι να <<τόπον>> λεγόμενον Ν εούτζικον ιι, τού Οποίου Ομως 

1 Περί τf]ς σημασίας των άπα-&ηχών τούτων βλ. G. J\'1 i 11 e t! Apothecarios, 
εν Βγz. Zeitschrift, τόμ. 30 (l929 -1930), σελ. 430 κέ. 

2 G. S c h 1 ιι m b e Γ g e r, Αύτό-&ι, σελ. 112. 
3 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο u, 'Έν-&' άνωτ., σελ. 425. 
J G. S c h 1 u m b e r g e Γ, "Εν&' 6.νωτ., σελ. 115. Ν. Α. J\1 ο u c h m ο v, 

Sceaιιx inedits du ffiO)'en ige troιιves en Bulgarie, έν Bulletin de 1Ίnstitιιt 
archι§:ologique bulgare, τόμ. 5 (1928 · 1929), σελ. 240 · 241 καΙ. 248 (βοuλγ. μετό. 

γαλλ. περιλήψεως), Πρβλ. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η'\', ΑUτό#ι. 
5 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, ΑUτό-θ ι, σελ. 423 · 424. 
6 Ν ι κ ή τ ά ς Χ ω ν ι ά τ η ς, σελ. 526. 
1 Αύτό&ι, σελ. 570. Πρβλ. Σ τ. 1{ υ ρ ι α κ ί δ η,,, ΑUτό#ι, σελ. 427. 
8 Αύτό#ι, σελ. 571. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί -δ ο υ, Α\ιτό#ι, σελ. 427. 
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&γνοείται 1'1 ίJέσις. Εlς τΟ: βορειότερα μέρη έ:κειτο τΟ χωρίον ΠετριτζΟς (παρU. 
τΟ ση μ. Backovo), Οπου ό Γρηγόριος ό ΠακουριανΟς εlχε κτίσει τΟ- lβηρι
κΟν μοναστ1lριον τΥ}ς Θεοτόκου τf}ς Πετριτζονι τίσσης 1 • 

_ Μολονότι τΟ i3έμα Φιλιππουπόλεως Εκάλυπτεν όλόκληρον ηlν περιοχ1lν 
της Φιλιππουπόλεως, τfις Μόρας, τής Βερόης καl τfiς ~Αχριδοt'ς, Εν τούτοις 
1'1 διοιχητικ1l αϋτη περιφέρεια Εμφανίζεται δι&. πρώτην φορUν ΊJπΟ τd Ονό
ματα τών τεσσάρων {}ρqκικών πόλεων καl χωρών εlς τΟ χρι•σόβουΗον τοϋ 

1198. Κατcl τΟν κ. Ivan Dujcev, στηριχ{}έvτα εlς τΟ: σχετικα χωρία τοϋ 
Ίωάννου τoii Καντακουζηνοϋ, δι Ο: τού Ονόματος της Ι\iόρρας Εδηλούτο περιοχ 1Ί 
τϊlς <Ροδόπης εlς nlν νότιον Βουλγαρί~ν 2

• "Ακριβέστερον ό κ. Κυριακίδ~ς 
όSρισεν δτι αϋτη Εκειτο βορείως τfjς Χαλκιδικfις, <<νοτίως τού "'Εβρου καl 
δυτικώς τού Διδυμοτείχου ΕντΟς τfjς δρειν11ς περιοχης τfiς ·Ροδόπης, δη)ω
νότι περl τΟν όοϋν τού ποταμού "Άρδα ... » 3

• 'Η παλαιοτέρα μνεία τού γεω
γραφικού Ονόματος εϋρηται Εν τίρ Στρατηγικψ τού Κεκαυμένου, Οπου Επα
κριβ&ς Ορίζεται 1l -&έσις τού κάστρου: <<Εστι κάστρον Ονομαζόμενον Μόρεια, 
μέσον Φιλίππου πόλεως καl Τριαδίτζης ... >> 4 • ΠαρU τUς αντιρρήσεις τοϋ 
κ. Κυριακίδου (σελ. 452), φαίνεται βέβαιον δτι 1] Μόρα εκειτο μεταξi> Φιλιπ
πουπόλεως καl Τριαδίτσης (Σόφιας) καl Οχ ι εlς ηlν περιφέρειαν τού "Αρδα. 

Οϋτω καταπίπτει καi ή γνώμη τού Κωνσταντίνου Jirecek δτι τd Ονό
ματα "Αχριδω(ς) καL Μόρα δηλούν εlς δύο διαq:ορετικ&ς Εποχt1ς μίαν καl ηlν 

" ' Q ' , αυτην υ·ρgκικην περιοzην 5
. Εlς η\ν πραγματικότητα τα Ονόματα ταύτα είναι 

παράλληλα, Εφ" δσον καl τα δύο μαρτυρούνται κατιΧ τΟν ΙΑ' αΊ.ώνα δηλαUν 
δΕ δύο διακεκριμένας περιοχάς. "Η "ΑχριδοJ Εκειτο νοτιώτερον τη~ 1-Τόρας 
Επl τού Ορεινού συγχροηlματος τfις 'Ροδόπης, πι{}ανιΟτατα μεταξV Μελενίκου 
καl Τζεπαίνης ο. ·Η Επισχοπ1) Άχριδού, γνωση) Εκ σφραγιστικού μνημείου 7 , 

Εμφανίζεται κατd τΟν. ΙΔ' αLώνα ώς Επισκοπ1) Μοραχριδών ιι. 

1 L. Ρ e t i t, Tjψicon de Gregoire Pacouι·ianos ρour le monastere de 
Petritzos (BaCkovo) en Bιι1garie, έν έτι:ιμέτρφ των Viz. Vremennik, τόμ. 11· 
(190-J-), σελ. 9: «, .. ε[ς τό #έμα τfις Φιλιππουπόλεως ε·v τοίς βορειοτέροις μέρεσι τού 
του, έν χειμάρρφ τι'\•L δχυρψ, έν τοίς όρίοις τε τοϋ χωρίου διακείμε'\'ον, δ παQiι τ5η• 
έπιχωριαζόντων Qγομάζεται Πετριτζός.,.». 

. ~ Ι. D u j C e Υ, Un metropolita di Morahridos nel sec. XIV, εν Orien
talιa Cl1ristiana Periodica, τόμ. 3 (1937), σελ. 273 · 274. Κ. 'Αμάν τ ο υ, ΜητQό
πολις Μορραχριδών, έν Έλληνικοϊς, τόμ. 10 ιι937 -1938), σελ. 52. 

3 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Αύτό#ι, σελ. 311. 
4 Κ ε κ α υ μ έ ν ο υ, Στρατηγικόν, σελ. 32. 
5 C. J i r e C e k, Die Heerstrasse νοn Be1grad nach Constantinopel und 

die Balkanpasse, σελ. 97 -98. 
6 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ό υ, Αύτό1tι, σελ. 448-450. 
7 Πρβλ. V. L a t1 r e η t, Bulletin de Sigillographie ])yzantine εν BJ,zan~ 

tion, τόμ. 5 (1930), σελ. 616 · 618. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Α\ιτόftι, σ~],. 513- 514. 
8 Ε. Κ ο u r i 1 a s • F r. Η a 1 k i η, Deux Vies de S. 1\ίaxime le Κaιιsο-
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CH Βερόη, Ί) μάλλον έκτεitειμένη περιοχη του <<τετραμερους; {}~μ~το_ς, 
είχεν ώς κέντρον η)ν όμώνυμον πόλιν (ση μ. Stara Za~or:)· Κειμε~η ~πι των 
Οδικών δικτύων τών φερόντων Εκ τών διαβάσεων του Αιμου ~ρος τη,ν κο~
λάδα τοU CfΕβρου καl τΥιν ~Αδριανούπολιν, υπέστη έπανειλημμενως τα πλη
γματα τών βαρβαρικών Επιδρομών ι. Τ ψ 787, 1l αUτοκρά.τειρα Εt~ήνη~ με~~ 
τΟν itρίαμβον τοϋ Σταυρακ~ου δια τας κaτα τώγ Σλάβ~ν νί~,ας <<συν τ~ υιφ 
αUτfις καl δυνάμεως πολλfις έπl τiιν ΘρQκην Επιφεροyενη οργ~να κ~ι μου
σικά, &πfιλfJ,εν εως Βεροίας καl ταύτην οϊκοδομη&ηναι κελευσασ~ ~επω~ό
μασεν αUη)ν ΕLρηνούπολιν>> 2 • ~Η πόλις έγκ~τελ:ίφ-8·~1 τΟ) 81~: κ~ ι επανη/~ 
-&εν όριστικώς εlς τf}ν ΑύτοκρατΟρίαν μετα τας νικας του Ιωαννου του 

Τζιμισκfi. 
ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

kalybe, ermite au Mont- Athos (XIVe s.), ε\' Analecta Bo11andiana, τόμ. 54 

(1936), σελ. ιοο. 
ι Περί τfις παλαιοτέρας ίστορίας τf]ς Βερόης βλ. Ο b e r h u m m e r, U.g· 

-&ρον Beι-hoia, εν Pau1γ· V\.ίisso\'i'a, RE, τόμ. 3, στ;. 306 κέ. 
2 Θ ε 0 φ ά ν η ς 1 τόμ;. Α', σελ. 4.57 (de Ι3οοι-). 

3 Αύtό&ι, σελ. 496. 

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΠΤΟΥ 

ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΙΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ ΚΑΊΆΛΗΨΕΩΣ 

ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΥΙΙΟ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ TQ 1694 

Κατα nlv τελευταίαν μου πρό τινος μετάβασιν εiς Χ ίον διεξηλ-θ·ον Εν χει
ρόγραφον lταλιστl συγγεγραμμένον UπΟ &γνώστου Χίου λογίου, Επιγραφόμε

νον: Storia della nobile Faιniglia di Giustiniani di Genova, &νέκδοτον 
μΕν Εως τώρα, γνωστΟν δμως 1)δη καl κατ~ Επανάληψιν &ναφερ-θ·Εν Uπό τε τού 

&ειμν1lστου πατρός μου καl Εμού εlς ηlν "Ιστορίαν τΥjς Χίου. Τοϋ Εργου ό 

συγγραφε-Uς τυγχάνει &κόμη &γνωστος, tΊτο δ" δμως "Ιουστινιάνης, Εκ τών 

απογόνων Εκείνων τών ήγεμονικών οLκων τΥjς 'V11σου, οϊτινες, όρμη-&έντες εκ 

Γενούης, κατέλαβαν καl Εκράτησαν τi)ν ν1ϊσον UπΟ τf)ν κατοχ1lν αUτών &ς καl 

τiiς Δημοκρατίας τijς Γενούης &πο τoii 1346 μέχρι τοϋ 1566, ijτοι ~π\ 220 
δλα Ετη. 

"Ο συνθ·έτης, λόγιος ίκανώς, κληρικΟς καl πιστΟς εlς ηlν μηlμην τfις 

πατρίου δόξης- εΙ ναι γεγονΟς δτι οί Ίουστινιάναι Μαονέζοι τ·fjς Χίου, 

δπως καl οί κυβερνηται τής Ρόδου clππόται καl οί Κατελοϋζοι τfίς Λέσβου, 

Uπηρξαν Επl μακρΟν παράγοντες &ξιοσημείωτοι εν τi] Άνατολ], κυρίως μέχρι 

τΎ]ς πτώσεως τοϋ Βυζαντίου- Εγραψε μίαν μακρ<Χν όπωσδ1lποτε ίστορίαν 1 
συγκειμένην Εκ 490 μεγάλων σελίδων, χειρογράφων, εlς τ<Χς όποίας Εξέ11·εσε μΕ 
φανερΟν πόνον καl πατριωτισμΟν &λλU. και ε-θνικ1lν Uπερηφάνειαν εlς 27 κε

φάλαια δλα τ" &φορώντα εlς ηlν νΎ]σον Χίον" &π &ρχfίς τής ίστορίας της. 

Μετα προσεκτικiμι &νάγνωσιν τού χειρογράφου γεγραμμένου είς ο'Jραίαν 

ίταλικi)ν γλώσσαν! &ντιλαμβάνεταί τις ευχερώς, δτι ό κύριος λόγος τfjς συγ

γραφiις αlJτfίς εΊναι μία Εκδηλος καl Εντονος &ντί{}εσις, ή όποία βαθ-μηδΌν Εδη

μιουργή{}η μεταξυ τών Ίουστινιανείων ο'ίκων τijς Γενούης καl τών τfίς Χ ίου, 

LκανΟν χρόνον μετα την Uποταγ1lν τijς νήσου εΙς τους Τούρκους! Lδίq; δΕ μετCι 

ηΊν πρόσκαιρον κατάληψιν αUτης καl Εγκατάλειψιν ύπΟ τών Βενετών. 

ΕΙ ναι γνωστΟν δtι 1 άφότου ή νijσος Vπ1lχ{}η εlς τους Τούρκους, δΕν fμει .. 
ναν Εκεί οϋτε o'L fιμίσεις Εκ τών εϋτυχών και πλουσιωτάτων ο'ίκων τών _ηγε'" 

μόνων της 1 τών περισσοτέρων καtαφυγόντων εl.ς ηlν ~Ιταλίαν 1 lδίq; δΕ εLς 

τi)ν Γένουαν καl ηlν Ρώμην. "Έμειναν δμως καl ίκανοl αϋτών Εν Χίφι 

οϊτινες καl τα κτήμαrά των διεηlρησαν καl καλώς διεβίωσαν VπΟ τΟ itαυμά

σιον πολίτευμα, τΟ πρότυπον δημοκρατικΟν σύστημα 1 τΟ Εποπτευόμενον ύπΟ 

τριών προκρίτων, κοινώς δεποvτάτωι', λαμβανομένων κατα πιστΟν εο&ος Εκ τε 
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τών παλαιών βυζαντινών ο'ίκων τfJς Χίου 0)ς καl Εκ τών εUγενών κα&ολικών.' 
Έντα1JΊ3-α δεν συντρέχει λόγος να γίνη ανάπτυξις περl τοϋ χιακοϊJ 

πολιτεύματος, χρησιμεύσαντος ώς ύποδείγματος καl δι~ Ciλλους ΕλληνικοVς ύπΟ 
τσUς Τούρκους τόπους, δ.λλ~ &νεφέρ{}η μόνον δια vU. πιστω-3-ίl καl παρασταiJύ 
1l μεγάλη εUτυχία καl εUπορία τών .. κατοίκων, ίδίq. μετΟ: nlv πρώτην ύποτα
γfιν είς τοUς Τούρκους τψ 1566. Εύρίσκομεν είς ηΊv Χίον κατα τοUς τρείς 
μετα τ1\ν τουρκικιlν κατάληψιν τfις ν1)σου αί&νας μεγάλην εUπορίαν, ής 
μετείχαν έξ 'ίσου <Έλληνες καl Ίταλοί, oL δεύτεροι &.συγκρίτως δλιγαρι{}μό

τεροι, &νέκαilεν. 
<Υ πfιρχε δΕ τόση Ελευ{}ερία καl κατανόησις Εν τ] ν1)σcρ, &στε Εζων Εν 

έπιζήλφ όμονοίq. τα δύο στοιχεία καl μικρά, πολU μικρά, ήτο Εως τότε '11 iJ·ρη
σκευτιΥ31 διαφορά. Πλ1Ίν ή δλε{}ρία Επιδρομi} τών Βενετών, 11 dπρο
μελέτητος, 11 Εσκεμμένη δμως καl πάντως προκλη{}·είσα καl ύπό τινων 
τών κα&ολικών, ώς προκύπτει &πΟ πολλών στοιχείων &.λλα καl Εκ τού περl 
ου ό λόγος χειρογράφου &κόμη, Επέφερε μεγάλην &ναστάτωσιν ε'ίς τοUς κα&ο
λικούς, ών πάρα πολλοl l~ιναγκάσ'Ι3,ησαν ν&φ1lσωσιν Uκοντες η'ιν νiΊσον, Ελάχι
στοι δ' εκόντες. Πλ1Ίν τών ϋ.λλων δΕ τότε Επακολου-&ησάντων κακών εlς τοUς 
&πομείναντας προέκυψεν &κόμη καl Εν ζ1lτημα ζωτικώτατον δι' αlιτούς: ή 
περικοπ1) βοη-θ·ημάτων, χρηματικών Εννοείται, τα όποία ε1χον 11'εσπίσει δια 
κληροδοτημάτων &ξιολόγων 0Jρισμένοι μεγάλοι κληρικοl καταγόμενοι εκ τών 
'Ιουστινιανών τΥις Χίου, Εξ Εκείνων, οϊτινες εΤχον φύγει καl Εγκαταστα{}η εlς 
την 'Ιταλίαν. Τών βαιτ&ημάτων τούτων εστερ1l-&ησαν μόνον οί πτωχοl &.πό
γονοι τών Ίο1•στινιανών Χίοι κω~·ολικοί, διότι οί εν Γενούη-δπως καl οί 
&κολου-θήσαντες τους Βενετους κα{:!-ολικοl-κατιόρ-&ωσαν να πείσωσι τους tν 
Ρώμη, ϊνα διατι&ενται ταύτα μόνον δια τοUς εν Γενούη Ίουστινιάνας, ώς 
γνησίους καl Εγγεγραμμένους εlς τα περίφημα albergl1i, (=ξενωνας) τών 
'Ιουστινιανών, τα ίδρυ1<tέντα μικρΌν μετα τΟ 1346, &ναθ·εωρη-&έντα δΕ τψ 
1528. ΕLς τα albergl1i ταύτα Ίlσαν Εγγεγραμμένα παλαιό-&εν καl δλα τα Εν 
Χίcρ γένη δικαίως, γνησιώτατα Οντα,. εlχον δΕ .S·εσπισ&η διΟ: τοUς Εν Χίφ 
πτωχοiJς 'Ιουστινιάνας τούτους τα βοη-&1)ματα καl εlδικώς &ς προίκες δια τα 
απορα κοράσιά των ΊΊ ώς δίδακτρα δια σπουδας εlς Ρώμην τών {}·ελόντων να 
&σπασ-&ώσι nlν ίερωσύνην υίών των. 

"Εφ'Ι3ησε δΕ 11 διεκδίκησις μεταξiJ τών χιαχών lουστινιανείων ο'ίκων καl 
τών Εν Γενούη συγγενων ποτε ο'ίκων μέχρι τών δικαστηρίων καl μετα τόσης 
έπιμονilς καl πείσματος, ΟΟστε να γίνη καl11 ίστοριχΥι 8κ{}εσις~ περl ής ό λό
γος ήμίν, ύπΟ του πιστού λογίου Εκείνου Ίουστινιάνη, oV &γνωστον &κόμη 

τΟ Ονομα. 
0-δτος εκρινε σκόπιμον, καl δικαίως, να &ρχίση τfιν μακρclν πραγματείαν 

του &πΟ τΥjς ίστορίας τfiς Γενούης, τού ς'' 11 Ζ' μ. Χ. αlώνος, να &νατρέξη εlς 
τοUς αlιτοκρατορικόiJς βυζαντινοUς χρόνους τfiς 'Ιταλίας, να μvησ--&ii των lσχυ-
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ρών δεσμών τών 1lμετέρων Παλαιολόγων πρΟς τοiJς Γενοάτας, νΟ: παρουσιάσrι 

ηlν κατάληψιν τΥις Χίου ύπΟ τών Γενοατών. 11 μόνων των Ίουνστινιανών, ώς 
Εκχώρησιν του ο'ίκου τών Παλαιολόγων, τών όποίων καL παρα{}-έτει την σύμ

βασιν κλπ. ΔΕν lόκνησεν ό καλΟς κληρικΟς να γράψη καl δια τf)ν μυ-&ολογίαν 

τΥjς ν1)σου &ς και περl τf]ς τοπογραφίας αUτfiς ίκανά, τf]ς διαιρέσεως του 

Εδάφους αUτfις, πράγματα, διΟ: τα όποία Εβοη-&1l-&η πολU &πΟ τας περl Χίου 

ίστορικιiς πραγματείας τών ~Ιερωνύμου καll\ίηχω)λ Ίουστινιάνη, τών Οποίων 

καl Ετήρησε τf]ν μετριοπάΊ9-ειαν, η'ιν Εκδηλον πρΟς τΟν τόπον &γάπην, μόλις 

&πτόμενος, μετδ. προσηκούσης πάντως μετριοπα-&είας, τοϋ άεl φλέγοντος ζη

τήματος τf)ς διαφοράς τών δογμάτων. 

ΤΟ χειρόγραφον δΕν -&εωρώ πολύτιμον &πΟ κα'Ι3·αρώς ίστορικiΊς πλευράς, 

'ίσως οiJτε καl &πΟ λογοτεχνικΥ)ς, &λλα μόνον &πΟ τοπικΥ)ς καl οlκογενειακfις 

τών ~Ιουστινιανών, περl τού γένους τών Οποίων, καl κυρίως τών Εν Γενούη, 

αί λεπτομέρειαι, αί γνώσεις καl τα Επιχειρήματα είναι &ζιοitαύμαστα &λλα καl 

πεί-&οντα &σφαλώς δτι ό γράφων μετδ. τόσης στοργfις περl. αUτών μορ

φωμένος Χίος fιτο Ίουqτινιάνης καl αϋτΟς καl φί.λος τού τόπου, τρέφων &πε

ριόριστον dγάπην πρΟς η)ν πατρίδα του καl τοUς συγγενείς του. 

~Εν Επιλόγφ δυνάμε{}α να Εκφέρωμεν τfιν γνώμην δτι τΟ Εργον τούτο, τΟ 

όποίον προωρίζετο διδ. τοUς Εν Ρώμη καl Γενούη, Ελήφ&η ύπ' Οψιν καl Εξ

ετέλεσε τΟν προορισμόν του, δστις tlτo ν&σφαλίση τα κληροδοη)ματα lιπΕρ 

τών πτωχών νέων καl νεανίδων τfίς Χίου των ~Ιουστινιανείων ο'ίκων. 

Ό συγγραφεύς, {}έλων να παραστΊ)ση, τας βασάνους tών &νΗρώπων 

αf1τών, ϊνα έλκύση τΥιν συμπάi}ειαν τών κριτών, Εδωκεν ε'ίς 11μUς καl τ1\ν πε

ριγραφΊ)ν των γεγονότων τό) 1694-5, tlτις Εχει ΟJς έξης, κατα πιστ11ν μετό.

φρασιν, &ρχομένην &πΟ τ-ϊlς σελ. 285 τού χειρογράφου : 

c Η Χίος κυριεv-&εϊσα ύπΟ τών Βενετών παραδίδεται 

εκ νέου είt; -,;οVς Τούρκους * 

~Επλησίασα σι γα σι γα τΟ βfιμα πρΟς nlν πρόσφατον κακοτυχίαν τfΊς 

Χίου. ~Αναγκάζομαι να Επαναλάβω τα τού Βιργιλίου: <<Εlναι σκληρόν, 

μεγάλη_ βασίλισσα, να μΕ. προστάξης ν&ναζωογον1lσω τοιαύτην λύπην : πώς ή 
lσχUς τiΊς Τροίας καl τοϋ κράτους της καταστρέφονται ύπΟ τών Δαναών-τδ. 

. σπαρακτικα γεγονό~α που εlδον Lδ ίοις δφ{}αλμο ίς κα l τας σκην&ς είς τας 

όποίας ε~.αβον αl!τΟς ό 'ίδιος- μέρος 1». 
Αί μεταξiι τών όμοσπόνδων κα1<tολικών δυνάμεων καl τών Τούρκων 

* Βλ:·tό Εν τέλει τοίJ κειμέγοu ύπόμνημα. 

Ε:ΠΕΤΗΡΙΣ ETAIPEIAΣ ΒΥΖΑΝiΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΗ 1 5 
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Εχifροπραξίαι ήσαν εlς 8ντασι ν ύπέρποτε ύψηλήν, τΎ}ς καταστάσεως &ποβάσης 

πλέον &νυποφόρου καl δια τα δύο μέρη, δτε οί Βενετοί, Εν{}αρρυν&έντες Εκ 

τών εUνο'ίκών Εy;&ροπραξιών καi τών Επιτυχιών αl!τών εLς Μορέαν, μCiλλον 

δε καl παρακινηifέντες ύπό τινων &φρόνων Εκ Χίου τυχοδιωκτών\ Ενεφα

νίσ{tησαν VπΟ τfιν dρχηγίαν τού στρατηγού ~Αντωνίου Ζένου, λ1lγοντος του 

1694, ζητοiiντες νd Εκπορc&ήσωσι τi)ν νfισον. ~ Αφού λοιπΟν &πεβίβασαν τα 

στρατεύματά των, Εγκατέσrησαν Επl τiiς ξηράς πυροβολεία, εναντι του φρου

ρίου, Ενψ &πΟ {tαλάσσης &πέκλεισαν αUτΟ διd πολλων πλοίων πρΟς ματαίω

σιν πάσης Επικουρίας 8 • 

~Η δια κανονιοβολισμού Επί-&εσις και πίεσις ητο τόσον μεγάλη, &στε είς 

πολλα σημεία Εγένοντο ρ1lγματα εtς τΟ τείχος dξιόλογα. O't πολιορκημένοι, 
ϊνα μ1l &πολέσωσι τοlις καλοl!ς Ορους, τοl!ς Οποίους o'L πολιορκηταl τοίς 

προέτεινον, σταitμίσαντες καλώς τα πράγματα, Εκριναν καλΌν να μ1l συνεχί

σωσι πλέον τΟν dγώνα. Ή χαρd τών κατοίκων Uπiiρξεν &περίγραπτος αίσitα

νομένων Οτι &πηλευ11ερώ{}ησαν Εκ τfiς δουλείας τών τυράννων καl μάλιστα 

Οτι &α Εζων UπΟ Ciρχοντας κα&ολικούς .ι. "Ηναψαν &μέσως πυρας εlς Ενδειξιν 

χαράς, ίiστησαν χορούς, Εκαμαν έορτασμαUς καl λα"ίκα παίγνια καl Οργάνω

σαν ωσαύτως μεγαλοπρεπείς ύποδοχας δια τΟ-ν στρατάρχη-ν καl τοVς &ξιωμα

τικούς, τοlις Οποίους Wδήγησα-v μακρι:lν τού λιμένος, εLς τας τερπνας ΕξοχικCις 

Επαύλεις των. <Όλη ή Χρισ.τιανωσύνη 5 Επευφήμησε-ν Επl τi] εtφροσύ-vφ &γγε

λίq., f'ιτις Εχαροποίησεν Ολας τΟ.ς κα&ολικΟ.ς πόλεις. ΟΙ. νικηταl ο\.Ιδόλως ωκνη

σαν να Επιδο{}ώσιν εtς τl)V ΕπισκευΊlν τών ερειπίων, τα όποία Εδημιούργησαν 

τα ρήγματα τών τειχών. 

~Ενίσχ-υσαν καl cΟχύρωσαν τοlις πύργους, δι1Ίνοιξαν νέας ύπονόμους, 

κατηδάφι~αν δ~ &κόμη καl ώραιοτάτας οlκίας καl κατέστρεψαν κήπους κει

μένους &κριβώς καταντικρυ τοϋ φρουρίου 6 πρΟς τΟ μέρος τής Εξω πό

λεως. Μεταξlι α\Jτών κατεστράφη καl ·Λ οLκία τού κ. ~Ιωάννου ~ Αντωνίου 

Ίουστινιάνη του ποτf: ~Οκταβιανοϋ όμοϋ μετΟ: τοϋ συνορεύοντος τύ οίκίq. 

&ραιοτάτου &γροκηπίου. <Ομοίως τότε κατηδαφίσ-&η και ή ε\.Ιρύχωρος α'ί{}ουσα, 

εLς η)ν όποία-ν συνήρχοντο οί Ενορκοι ιΧρχοντες τής πόλεως καl Εδίκαζον \ 
Οπως όμοίως καl ίκανΟς &ρι-&μΟς καταστημάτων κατδ. μfικος τοϋ δρόμου s, 

ώς καl διάφοροι CJ.λλαι ώραιόταται κατοικίαι. Είς τοiις ίδιοκηlτας τών οιJτω

σεl καταστραφέντων κτημάτων οί Βενετοl παρεχώρησαν κτήματα τουρκικδ. 

ΕκτΟς τfις πόλεως, &να τ1l-v ϋπαι{}ρον, άπαλλοτριω-8-έντα η δημευ-&έντα 9
• 

~ΕΠl τών 1'1μερών Εκείγων εUρέ-&η διοικών nlν Χίον ό Γκουστclν Πασάς 

γαμβρος τοu aποΊ1ανόντος Σουλτάνου Άχμετ καl διοικηt>)ς τi\ς πόλεως ό 

ΜουφτfiΊ;. τfiς Κωνσταντινουπόλεως, ό Οποίος είχε-ν &πολυ&η πρό τινων μηνών 

tfiς -&έσεώς του. Ούτοι οί δύο, ϊνα dποφύγωσι η)ν τιμωρία-ν τοϋ ΆχμΕτ 

Όρχάν, μεγάλου Αύ1'Jέντου, δστις διεβίου {}ηλυπρεπώς μετα τών γυναικών 

tov χαρεμίου, προσεπά{}ησαν να δικαιολογη11ώσι δια μίαν τόσον δδυνηραν 
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&πώλειαν προβάλλοντες τi}'v &.δυναμίαν τής &ντιστάσεως πρΟς ταUς επιδρο
μείς καl τilς διατηρ1lσεως τού τόπου, οΊ'!τινος οί κάτοικοι καitολικοι εlχον 
συνενοη-8·1i πρΟς ταUς Βενετους_ 10 Εν-{}αρρύναντες αlιτοiις νΟ. Επιχειρήσωσι η)ν 

Επί&εσιν καl nlν πολιορκίαν. 
"Ηναψεν εξ δργfις δ τύραννος καl Εδωκεν προσταγΊ)ν δπως ο'\. Λατίνοι 

φονευ-&ίί:ισιν δλοι Εν στόματι μαχαίρας, συγχρόνως δΕ διέταξε-ν δπως δλα τ&. 
δια&έσιμα στρατεύματα τilς J\fικρdς Άσίας συναχ{]ίί:ισιν εLς Τσεσμέν, πόλιν 
Επl τf)ς ΜικρασιατικΥΊς 1Ίπείρου με λιμένα κείμενον δ.κριβώς Εναντι τfις Χίου, 
Ενitα καl ταχέως συν1lΧ1'tησαν ύπΟ τ1lν 1lγεσίαν τού Ι\1ισσ\ρ Ογλού πασιi 
60.000 μαχηταί, Ολοι στρατιώται Εκλεκτοί, παλαίμαχοι, Ο.σκηi1-έντες κατα τδ.ς 
Εκστρατείας τfις Ούγγαρίας. ~Αφ~ Ετέρου εlδοποι1litη καl ό &ρχιναύαρχος 
Μετσομόρτος, ήγούμενος τfις Μεγάλης ~ Αρμάδας, συγκειμένης dπΟ ε'ίκοσι 
μεγάλα πλοία (βαρείας σουλτάνας), ε'ίκοσι τέσσαρας γ;c;J.έρας και πολλα 
βριγαντίνια. co στόλος οΊ'!τος Εν πάση ταχύτητι Εκίνησε κάτω δ.πΟ τα Δαρ
δανέλλια κα'ι Ίiλi1·εν Εν Οψει τής Χίου. ΔΕν 1)ργησαν o't Βενετο'ι να Εξέλ&ωσιν 
εlς συνάντησίν του καl να συμπλακώσι μετ' αύτου κατCι Φεβρουάριον τοϋ 
1695. c'Ολοι οί κάτοικοι &νΎίλ-θον ~ εLς τα δώματα τών οίκιών διd ,,α -θαυ
μάσωσι τΟ αγριον &έαμα. ΕΙδον να συμπλέκωνται βαρέα πλοία (νάβες), γα
λέραι και γαλεάτσαι, με τόσην ταχύτητα κα'ι συχνότητα πυροβολισμών, &στε 
&πΟ τα σύννεφα τών καπνών τα πλοία δΕν Εφαίνοντο πλέον, &λλd. μόνον Εν 
νέφος πυκνόν, &πΟ τΟ όποίο-ν διαρκώς Εξέφευγον βρονται καl &στραπαί. 

Εlδον και τΟ ώραιότερον -θ-έαμα, να ύψώνωνται ε'ι.ς τΟν άέρα δύο τερά
στια βαρέα πλοία μέσα είς τΟν δ'λεθ·ρον τού πυρΟς καL νι:l ρίπτωνται ϋστερον 
πρΟς την ξηράν, Επι τής Άγίας Βαρβάρας 11

• iiσαν δΕ αUτc't τουρκικά 12
• 

Μετα ηlν πρώτην α\Jnl-v σύγχρουσιν, οί στόλοι ύπεχώρησαν χωρlς ·νci 
φανίί πρΟς τΟ μέρος τίνος Εκλινεν ή νίκη. "Ί--Ιτο ή δεκάτη Φεβουαρίου, nlν 
δΕ δεχάτην Ενάτην ήλ{}ον εlς δευτέραν συνάντησιν καl είς 'ίσην μοίρα-ν &γω
νιζόμενοι πάλιν 13 • Τέλος &ντελ1lφ-θ·ησαν οί Βενετοί 14

, δτι oL μαzόμενοι πει
σματωδώς εLς τd.ς σουλτάνας ' 5 &ντίπαλοί των δΕν ησαν μόνον Τοϋρκοι, 
&λλδ. δτι τδ. πληρώματα συνίσταντο κυρίως Εξ "Αγγλω-v καl Γάλλων Ουγε
νόττων χαl δια τούτο πολU περισσότερον έμπειροπολέμων &πΟ Ο,τι ύπέitε
τον. Οϋτω, μετCι μακρΟ.ν πάλην, &μφότεροι οί στόλοι &πεχώρησαν, χωρlς νΟ: 
γίνu δυνατΌν να κριfJ"Π πρΟς ποίον μέρος Εκλινεν 1l νίκη 16

• Έν{Q oL Τούρ
κοι ήτοιμάζοντο νd έπιτε-&ώσιν έκ νέου και συμπλακώσιν, οί Βενετοl άπε
σύρ-8-ησαν Ε-ντΟς του λιμένος τlΊς Χίου, fνitα, συγκαλέσαντες συμβούλιον, συν
εζήτησα-v τΟ κυριώτερον σημείον: τί Επρεπε να γίνη. 

cH πρώτη πρότασις ήτο ·ν" άπομακρυν-θ·fi ό στόλος Εγκαταλείπω-ν τΥιν 
νiiσον, διότι ό στόλος (armata navale) είχε πολυ ύποcpέρει εlς τaς δύο γε
νομένας συγκρούσεις, ώς και διότι ήτο πολiι dπομακρυσμένος &πΟ τc'tς βάσεις, 
δ{tεν {}d dνέμενεν Εγκαιρον βο1ltτειαν. cO Εχ-&ρΟς είχεν Εν Όψει τδ.ς Επικουε 
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ρίας του καl ο\Jδεμίαν δυσκολίαν εlχε διCι. nlν προμ1lΗειαν νέων Ενισχύσεων, 

Εχων εLς ηlv Εναντι καl έγγUς Μικρασιατικ1\ν παραλίαν ηΊν πηγfιν αUτών. 

Ή νΥjσος Χίος δμως δΕν {}U 1Ίδύνατο να .Εξυπηρετη-θΏ &π~ Εκεί μΕ ν€ ο. ν 

βοήiJειαν, Εν περιπτώσει νέας συρράξεως. Έαν- ό ΘεΟς φυλάξοι- Εχάνετο 

διό: τους Βενετο-Uς 1) νίκη, ποίi {}·cΊ κατέφευγον ; Εφ" δσον δΕν ήσαν μόνον 

ΤοϋQκοι oL πολεμοίiντες καηΧ τών Βενετών, &'λλU. μετ" αυτών και δλοι οί q;υ
Ύάδες τΥ)ς Γαλλίας καl "Αγγλίας, ή το δΕ τόσον τΟ πλfγθ-ος τών τραυματιών 17

, 

τόσα τα βΕβλαμμένα πλοία, τα fΊλαττωμένα πληρώματα, δσον καl &πρόc&υμα! 

Πώς c&α fiδύναντο να έπανορiJώσωσι τοιαύτας δυσκολίας, Ενψ &ντιftέτως 

ό· Εχi}ρΟς ΕντΟς ελαχίστου χρόνου tt' &νελάμβανεν; "Απερισκεψία {)·α Ύ]το τΟ 

ταλαντεύεσ&αι, Εαν πρέπη '~-'α Εγκαταλειφitή ή νr)σος, &ποφασιζομένης τfις 

ι:Ι.'ποχωρήσεως. 'Ή δευτέρα πρότασις Υιτο να γί.νη προσπάtlεια, ϊνα έτοιμα

σ&ώσι κατα τΟν καλύτερον τρόπον καl ν" &.ναμείνωσι τΟν ΕχtlρΟν ύπΟ τα τη

λεβόλα τού φρουρίου, Ενc'ρ Εν τι$ μεταξU -3·0: Επρεπε να ζηηlσωσι καl Ενισχύ

σεις, διότι αί ζημίαι, 8.ς ε1χον ύποστfi, Ύiσαν &ληtlώς μεγάλαι, μολονότι oUχl 

μικρότεραι τών τών Άσιατών, οϊτινες {Μ Εχρειάζοντο Ομοίως χρόνον τινά, 

Ε'Ο:ν Επρόκειτο να Ελtlωσιν είς νέαν σύγκρουσιν. 
Τί {Μ Ελεγεν ό χριστιανισμΌς ποU τόσον Επανηγύρισε τ1Ίν Εκπόρitησιν 

της Χίου μετα τόσης Επισήμου πομπr)ς 18 
; Τί ώρα ίον σχέδιον {}0: ήτο να 

κρατr)ται Εν &μηχανίg καl Εν τέλει να iι:ροσ1lω:ετο αUτΟς ϊνα διαπραγματευ't'ΊΏ 

εlρ1lνην; ΤοUναντίον δέ, όποίον ft·ράσος {}-" &πέκτα ό Εξωμότης Μετσομόρτος, 

εαν Επετύγχανε να ύβρίση την χριστιανικΊlν σημαίαν ; Άλλα δΕν ήτο πρέπον 

&φ' έτέρου νΟ: Εκτεitώσιν είς Επιχειρ1lσεις τοσούτον τολμηράς, οUτε συνέφερε 

γα κρατη-&ώσι μαχόμενοι μέχρι τr)ς τελευταίας δανίδος τού α:ϊματός των J 

Βεβαίως ίσχυρΟ: Εitνη Εμάχοντο κατα τών Βενετών, εlναι &λη{)ές, δμως 

ΕχirρΟ: τού Ονόματος τού Κυρίου, τού όποίου τΟ Εργον Εκείνοι (οί Βενετοl} 

ύπερησπίζοντο. Διατί λοιπΟν νΟ: φοβώνται ; Διατί να φύγωσι ; 

'Έφ&ασε και ή όJρα τού τρίτου σκοποϋ η προτάσεως, Ί1 όποία προσ

επά-θ·ει να συνδυάση τΟ:ς δύο πρώτας: ΔΕν ήτα φρόνιμον να Επιχειρήσωσι 

νέαν συνάντησιν πρΟς τΟν EχitρOv με&" δλου τοϋ στόλΟυ, δστις Υιτο ό προμα

χWν δλης τΥ)ς Χριστιανωσύνης, 11 Ελπlς τr)ς δημοκρατίας, τΟ προτείχισμα τr)ς 

δλης ΕUρ(.όπης, πρΟ παντΟς δΕ τfiς Ί ταλίας, Ύlτις ήτο είς τΟ σημείον τfiς &να

γεννήσεώς της και δΕν Επρεπε να ΕκτεitΏ 11 να περικοπή, &λλΟ: να Ενισχυ-3·11. 

;'Αν είς προσεχfi τρίτ-ην συνάντησιν δ στόλος Ί1ττ5.το, οlι μόνον {}0: Εχάνετο ·ή 
Χίος, &λλU. και αί λοιπαl Ολαι κηlσεις τοϋ Μορέως καl τού Άρχιπελάγους 

και {}0: Εγίνετο &νάγκη συνάψεως μιάς συν&1lκης πολU ταπεινώτικfjς πρΟς 
τοUς Τούρκους, Ενc'ρ μία &ποχώρησις, Εν καιρc'ρ γενομένη, {J·~ &πέβαινε τόσον 

σωτηρία, δσον και μία νίκη. Θα 1Ίτο παραφροσύνη να πιστεύη τις δtι τα~ 

χέίος {}·Cι Ελ&ωσι Επικουρία ι και μάλιστα τόσον ταχέως δσ?ν ή .ανάγκη τΟ Εκά .. 
7ι.ει, -αλλ~ οϋtε και επρΈπε να Εγκαταλειφ-θ·fi ή νΥ)σος εLς την διάκρισιν του 
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Ε· iJροϋ. ΤΟ φρούριον Ύiτο Επαρκώς Εφωδιασμένον και ΊσχυρΟν δια πυροβολι
γ~ϋ βαρέος, δια πολυαρί{}·μου φρουρ&ς, πολλών τροφ_ίμων, διότι_ Ύiσα~ 
fκεί μεγάλα τηλεβόλα, πολλα βυτία πυρίτιδα;, Ciμετρον πλη{}·ος σφαιρων και 
πάσ11 ... Ciλλης φύσεως Εφόδια. Είχε δ' &κόμη χρησιμοποιη{}Υj εΊς η\ν Ciμυναν 

':> ' <f ' ~ ' ' ' ~ ' 
και πολU πλfi{tος βοργεσίων 19 &φωσιωμενων, ωστε, r,:αι εαν το φρουριον ετι-

-θ·ετο είς Οέσιν &μύνης, {}({ f1δύνατο ν" &ν&έξη Επι μακρόν. ~Εν τct) μεταξύ, 
τούτων &ποφασιζομένων, Επρεπεν ό στόλος ν~ &πομακρυν-3"6 ε'ίτε εLς Νεάπο
λιν τiiς Ρωμανί.ας 20 ε'ίτε είς ΚορφοUς 2 J και ν~ &ναμείνη Εκεί nlν Ciφιξιν 

νέων Επικουριών Εξ ·Ενετίας. ~Επειδη δΕ 1Ίτο τΟ Εαρ, της Εκστρατείας 11 

.&παρχll, Ολοι οί Χριστιανοι 1lγεμόνες, καl κυ:,ίως ό Π~πας, 11 ,Γένουα, ~1 
Φλωρεντία ώς και δ βασιλεUς τr)ς "Ισπανίας, {}(t εστελλον επικουριας, γνωρι

ζοντες η\ν προσπά-&ειαν τΥ}ς Δημοκρατίας, γνωσηlν είς δλην ~Υιν Χρισ~ιανωσ~
νην, Εν τέλει δέ, εαν ό ΘεΟς οϋτω διέ.ftετε τΟ: πράγματα, ~ρο~ τι~ωριαν" τ~ν 
άμαοτιών 1l μών, Wστε, μετΟ: τόσον ώραίαν κατάκτησι ν, να επανελθtι η νη~ 
σος ~ίς ηlν δi1ωμανικ1lν σελ1lνην, {}Ct Εφαίνετο δτι δλων τούτων αLτία ύπΎ)ρ
ξεν 11 &νάγκη και δχι έκουσία {)·έλησις, δτι δΕν ήτα &πΟ Lδικ1lν μας Ελλειψιν, 
οUτε &πΟ Ελλειψιν βοη-θείας, &φοϋ Εδοκιμάσαμεν καl τΟ τελευταίον &ντίδο
τον 22. ·οποία σκληρότης itα Ύ]το 11 Εγκατάλειψις τόσων κα{)·ολικών &φωσιω
μέ\ιων εLς τΟν <Άγιον Μάρκον, είς τi)ν μανίαν τών βαρβάρων, οί Οποίοι -&α 
ύπέβαλλον δλους είς τΟν δια τοϋ ξίφους {)·άνατον. Τοϋτο &α ήτα λόγος να πα
ραφρονήση τις, δια παντΟς δΕ αί ψυχαι τών κατοίκων τούτων 00ς καl αλλων 
τόπων οUδέποτε {}? &πεφάσιζον ν' &:φοσιω-θ·ώσιν είς την Δημοκρατίαν, ϊνα 
μ1) καl ούτοι τύχωσί ποτε τοιαύτης &-θλίας Εγκαταλείψεως. 

Έφωδιάσ{}η δ&εν καl Ενισχύ-&η τΟ φρούριον άφ' έvός, &φ~ έτέρου δ" 
Εν πάση μυστικότητι &πεφασίσ&η ϊνα ή &ναχώρησις πραγματοποιη{}ίl ΕντΌς 
δλίγων 11μερών. 

Διάφοροι διαδόσεις 1lκούσ{)·ησαν βραδύτερον σχετικώς μΕ nlν &πόφασιν 
ταύτην τών Εμπειροτάτων Εκλεκτών &νδρών' δτι δηλαδ1) ό στρατάρχης Ζέ
νος καί τινες Ciλλοι, καταληφ&έντες ΊJπΟ πανικοϋ, Ετάχι1ησαν ύπΕρ τfις πρώ
της προτάσεως &ποφασίσαντες ν~ &ποχωρ1lσωσιν Εγκαταλείποντες η)ν νΥjσον 
Εν πάση ταχύτητι, διότι Ενόμιζον δτι εLχον δπίσω εLς την πλάτην των τΟν 
Μετσομόρτον, δστις τοUς Υικολού{i-ει κλπ. 2 ~. 

ΤΊ\ν aλλην 1\μέραν προς το βράδυ, διεδό{Jη 1J φήμη, δτι &πεφασίσ{Jη 
ν~ &ποχωρ1lση ό στόλος και ό στρατΟς δλος, μετ

2 

αUτών δΕ καl οί κάτοικοι 
ν" &ναχωρήσωσι δσοι 11&ελον, ϊνα μη μείνωσιν 00ς λεία εLς nlν λύσσαν τών 
Τούρκων. ~Ακούσαντες τόσον itλιβεραν &πόφασιν και τόσον σύντομον &να

χώρησιν, τί Υιδύγαντο νΟ: πράξουν οί αν&ρωποι; 
Συνεσκέφ-θ·ησαν οί κάτοικοι και συνωμίλησαν Ολίγον Επι τοϋ ζητ·ήμα

τος &λλα τΟ βραχiι τοϋ χρόνου οϋδόλως ηϋνόει βραδείαν και Εν ψυχικΌ ήρε
. μίg' Εξέτασιν τοϋ ζητήματος. ΘΟ: τοUς Εβλεπον οί φανατικοL &πΟ ?iνω Εως 



70 Αίμιλίας Σάρου - Ζολώτα 

κάτω χωρlς αVτοl νΟ: δύνανται να καταπραUνωσι η1ν ψυχήν των, ή όποία 
fΊτο τεταραγμένη. cιΟπως συμβαίνει εLς καιροUς τόσον σκοτεινσUς καl τεταραγ
μένους, ό Ciν{}ρωπος συν1)-θ·ως &ποφασίζει τΟ χειρότερον. Δύο αLτίαι Ε11ετον 
τclς ψυχdς τ&ν &τυχών κα{}ολικών εlς πικροτάτην στενοχωρίαν ftανάτου: 
~ΕΟ:ν φύγωμεν, Εσκέπτοντο, χάνομεν δ,τι fχομεν &ποκτήσει και πώς {}0: συν
τηρη-&ώσι τόσαι όλόκληροι οLκογένειαι; ~Eav πάλιν παραμείνωμεν, f1δη ό 
~ Αχμkτ (τΟν όποίον Ενόμιζον &κόμη ζώντα) εχει στείλει διαταγηv {}ανάτου δι" 
Ολους τοιJς καiτολικούς, και οί υίοί μας καi αί -θ·υγατέρες μας ποίαν τύχην 
-&α εϋρισκον; "Ώστε &.νάγκη να γίνω μεν μ&:λλον Επαίται καl πειναλέοι παρα 
ν~ &ποβάλωμεν τi)ν πίστιν μας, τους υίούς μας και η)ν τιμ1)ν τών {}υγατέ
ρων μας. Δι~ αUτΟ 8τάχ:&ησαν μάλλον πρΟς τfιν μερίδα ταύτην. "'Αν Εγκαί
ρως Εμάν&ανον Οτι είχεν dποftάνει ό ~ΑχμΕ:τ Εν τq'ι μεταξύ, είς τdς 6 Φε
βρουαρίου, καl δτι ό διάδοχός του είχε·ν dποσύρει η)ν διαταγfιν τf)ς &παν
itρώπου Εκείνης &ποφάσεως δια η)ν όλικήν των Εξαφάνισιν, δΕν ίtιl ήναγ
κάζοντο, χάριν τΥjς πίστεως καl τΥjς τιμfις, να φύγωσι πειναλέοι μετα τοίi βε
νετικοϋ στόλου, χωρLς να δυνη{}·ώ.σι νd παραλάβωσι με&~ έαυτών δ.λλο τι 
εϊ μ1) Ο,τι Ύ']δύναντο να φέρωσι μέσα εlς τ1)ν σύγχυσιν της στιγμfiς εκείνης 
καl κατα τΟν βραχυν χρόνον, καit' Ον 8ρρίφitησαν έξήκοντα οικογένεια ι Επl 
τών πλοίων δια να ύπάγωσιν Οπου 1l Θεία Πρόνοια τdς ω&ει ! 

Τ1lν 21 Φεβρουαρίου &νέσυρον τdς &γκύρας dπΟ τΟν λιμένα ηiς Χίου, 
έγκαταλείποντες η)ν πόλιν Εκείνην, Ύ]τις ήτο, Οπως λέγει δ "'Αγιος Σεμπλι
κιανος Βιζοτσέρης Βαρναβίτης (&ρ. κεφ. 278) ε!ς τaς ίστορίας του: «πλή
ρης &πΟ πλουσιώτατα κεφάλαια, oUχl μόνον του κοινοϋ τΥjς Βενετίας, τΟ 
Οποίον &πώλεσε {}ησαυρους πυροβόλων, πυρομαχικων καΙ. &λλων Εφοδίων, 
έγκαταλειφitέντων ύπΟ τών Lδιωτών κατοίκων, εϊς η)V διά{}εσιν τών βαρβά
ρων καl &κορέστων ~Οitωμανών, τόσον που εlς κά{}·ε πράγμα Επάνω 8βλεπε 
κανεlς καl Ενα δάκρυ. ~Η{}έλησεν η τύχη τΥ)ν μεταβολiιν τijς καταστάσεως 
τών εκκλησιών Εκείνων, δ που μέχρι πρό τινος, περισσότερον παρd εlς κά-&ε 
CΙ.λλον τόπον τfjς ~Ο{}ωμανικfjς Αυτοκρατορίας, 1iν-&ει ή λατρεία, ή δΕ κα&ο
λικiι {}·ρησκεία f\σκει δημοσίq; δλας τdς 'Lερας τελετουργίας μετ' &παραμίλλου 
στολισμοΊ) καl λαμπρότητας τfις {)·είας λατρείας είς -&αυμασμΟν καl αύτΟΟν 
τών ίδίων βαρβάρων καl &πίστων». cιΕως Εδώ Ομιλεί δ συγγραφεύς. 

~Αφού &πέμεινεν ή νijσος έλευ-&έρα, εσπευσαν οί πρόκριτοι C/Ελληνες 
πρΟς τοUς ~0-&ωμανο"Vς - ϋ.ν καl ύπfίρχον τέσσαρα λουκίνια ~ 4 π:ου είχαν μεί
νει Εκεί - &λλα δΕν Ετόλμησαν να στείλωσιν οϋτ~ εν πλοιάριον μΕ μερικα 
μηνύματα πρΟς τΟν ναύαρχον, δστις ήτοίμαζε τΟν στόλον καl οlιδΕν τοιούτον 
Εσκέπτετο. Συλληφ-&-έντων τών &γγελιαφόρων καl Οδηγη{}·έντων Ενώπιον αU
του, εμα-&εν ό ναύαρχος τiιν έγκατdλειψιν τfίς ηiσου, η)ν φυγ1)ν τών Βε
νετών μετα πολλών οικογενειών ώς καl τΟν πανικΟν ύπΟ τού όπ:οίου κατεί
χετο δλη ή νfισος, διατελούσα Εν &ναμονiϊ του παλαιού της κυρίου 25. ΔΕν 
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Επίστευσε τΟν Εαυτόν του ό Ι\'fετσομόρτος καl εστειλεν ϊνα πληροφορηf!ίί η) ν 

dλ1l-&ειαν, μόνον δΕ μετιΧ τρείς ήμέρας &πΟ τf]ς &ναχωρ1lσεως τού βενετικού 

στόλου είσfιλ{Ι·εν είς τΟν λιμένα μετd τfις &ρμάδας, &πεβίβασε στρατΟν καl 

εlσ1lγαγεν αύτΟν είς τΟ φρούριον, τΟ όπο ίον εύρε κενόν. 
~Εξασφαλισftεlς οϋτω επι τf]ς ·νήσου, Επέβαλε βαρείς φόρους, ΕδΊiμευσε 

τα κτήματα τών φυγάδων καl Εφυλάκισε τρείς Εκ τών κορυφαίων, Ενα Εξ έκά

στου ο'ίκου, ftεωρη{}έντας ώς συνενόχους καl συνεργσUς τών φίλων τιϊΊν Βενε

τών, Εστέρησε τοiJς ~Ιουστινιάνας 2 ~ τών προνομίων αUτών καl μετέτρεψεν είς 

τεμένη τcl.ς εκκλησίας &παγορεύσας κά{tε ίερcl.ν λατρείαν. οι παραμείναντες 

ύπεχρεcδ13·ησαν να χρησιμοποιώσι δια τιΧς .fiρησκευτικάς των &νάγκας τΟ παρεκ

κλήσιον τfίς Movtlς τών Καπουκίνων, &νfικον εlς τΟ προξενείον της Γαλλίας 27 • 

Καl 8μεσολάβησε μΕν ό Πάπας καl τΟ Καπιτώλιον, κατόπιν τijς συναφ&εί

σης πρΟς τΟν αύτοκράτορα είρήνης, Lνα γίνη 11 &πόδοσις τών Εκκλησιών 

είς τους κα-&ολικους τfις Χίου, δΕν εyεινε δυνατΟν δμως νd έπιτευχiτfί τοϋτο, 

εΊ μη μετα τοlις τελευταίους πολέμους τfις Ούγγαρίας καl την κατάληψιν 

τού Βελιγραδίου, καl &φού κατεβλήiτησαν μεγάλα κατ~ Επανάληψιν χρημα

τικd ποσά, Οπότε καl Εδό{}η 11 Ciδεια τfις χρήσεως μιάς μόνης Εκκλησίας 2ιι. 

Οί Λατίνοι παρεμερίσ-&ησαν ύπό τών "Ελλ1lνων, οί δΕ Ίουστινιάναι 

δΕν Εθ·εωροVντο πλέον Εκείνοι, πρΟς τους Οποίους o'L Τερρατσάνοι 29 Εδείκνυόν 

ποτε κdποιον σεβασμΟν δια τ1Ίν παλαιαν έξουσίαν των Επl τfις νήσου. 
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ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ τΙ ΚΑΙ ΠΑΡ ΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Ταύτην τΎιν δδυνηριΧν &τυχίαν τilς Χίου fι&έλησε να τονίση Vπερ πά
σαν &:λλην~ καl δ1) η)ν τlϊς πρώτης καταλήψεως τfjς ηlσου VπΟ τών Τούρκων 
τψ 1566, διότι fπρεπε να ΕκτεΗΏ τΟ &τύχημα, τΟ όποίον εΥπερ τι καl Cί.λλο 
συνετέλεσεν εϊς τfιν καταστροφ1lν τf)ς εlιημερίας τών Εν ΧίΟ) &πομεινάντων 
λατίνων. 

2. Είναι &ξιοπαραηlρητος ή φιλαλή-&εια καl ή εϊλικρίνεια του γράφον
τος, Οστις χαρακτηρίζει οϋτω δικαίως την δ:φροσύνην τών Ομοφύλων του, 
οϊτινες Εγένοντο α'ίτιοι τfjς καταστροφi]ς τών κα-&ολικών τfjς Χίου. 

3. ~Εννοεί τfιν Εκ Μικράς Άσίας Επικουρίαν. Ή Χίος &πέχει τfiς fναντι 
Μικράς ~Ασίας, εLς τΟ κάτω μέρος τού στεγοϋ, μόλις 5 μίλια. 

4. Δεν είναι &λη-&Ες Οτι εζων οί λατίνοι τfiς Χίου τυραννικώς η ύπΟ 
δουλείαν. "Έζων Ελεύ-&εροι καl Εν πάση εύτυχίg, δπως φαίνεται σαφώς Εκ 
τών μεγάλων καl πλουσιωτάτων κτημάτων καl κατοικιών αυτών, τόσον εν 
τil πόλει δσον καl Εν τfi ύπαί{}ρφ καl Εκ του μεγάλου &ρι{}μοϋ τών έκκλη
σιών καl παρεκκλησίων αύτών. 

5. ΔΕν είναι &λη-&Ες Οτι Ολη η Χριστιανωσύνη έπευφήμησεν. Οί οιΕλλη·νες 
τijς Χίου &νερχόμενοι εlς 100.000, 1!ναντι 8.000 Κα,Ίολικών, δεν επευφήμη
σαν Οπως οιJτε καl οί τών ϋ.λλων VΊlσων του Αιγαίου. "'Αλλως τε ΟΗγοι τό
ποι ύπfiρξαν τόσον εUτυχείς Οσον 1'1 Χίος έπl τουρκοκρατίας. Τf)ν &ντίληψιν 
ταύτην καl πεποί{}ησιν είχαν Ολοι οί U.λλοι "'Ελληνες, τοϋτο δΕ φανερώ
νουσι σαφώς οί στίχοι τοίi κρητΟς ποιητοϋ Μαρίνου Ζάννε Μπουνιαλη περl 
Χίων: 

Γιατ" ε'ίχασιν έλευ{}εριΟ: κι" fiσαν εUτυχισμένοι 
πλιΟ &π" &λλον τόπον καl νησl σ~ Ολην τf}ν οικουμένην, 

6. Είναι γεγονΌς δτι πρΟς τΟ: ΒΔ. τού Κάστρου ύπfiρχον οικίαι ύψηλαl 
η μάλλον μέγαρα τών ~ΙΩυστινιανών, Εφ~ ύψηλου Ε:δάφους και δεσπόζουσαί 
πως τού Κάστρου. Εlς τf}ν Επίσημον &λληλογραφίαν Γενούης καl Χίου γίνε
ται λόγος περl κατεδαφίσεως της οικίας του ~Ανδρεόλου "Ιουστινιάνη, δια 
λόγους dσφαλείας του Κάστρου. Έπίσης γνωρί~ομεν Οτι ή παλαιοτέρα πό
λις της Χίου, ή Βυζαντινή, f)το εις 11ν -&έσιν σ1lμερον ό τόπος λέγεται Πα
λαιόκαστρον. Τούτο τΟ Παλαιόκαστρον είχε κάποτε περίφραγμα διατηρη{}Εν 
καl Επl τών γενοατικών καl έπL τών τουρκικών χρόνων, φαίνεται δΕ τούτο 
καl Εκ τών τοπωνυμίων Ρεπάρο και Χάνδακας. ΤΟ Ρεπάρο η Ριπάρο, ήτο 
πρΟς τΟ ό'πισ{}εν μέρος του Παλαιοκάστρου και Ίiτο Ο, τι '}1 λέξις δηλοί, δηλ. 
πρόχωμα, Οχύρωμα, δ δΕ Χάνδακας f)το &πέναντι του Κάστρου, Εν είδος τά
φρου η Ορύγματος, πρΟς &σφάλειαν πι{}ανώς αUτού τούτου του Παλαιοκά-
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στρου, τΟ Οποίον καl κατ&. τΟν Ίερώνυμον καl κατ" Ciλλους περιηγητ&.ς εlχε 

καL &ρκετ&.ς {}ύρας. "Ώστε αί οlκί.αι, τ&.ς Οποίας , κατηδάφισαν οί ΒενετοL 

Υiσαν πρΟς τα Εκεί, καl {}&. f]σαν ύψηλαί, έπl του σημείου τΟ Οποίον καl σ11-

μερον &κόμη λέγεται Καπέλλα &πΟ ηlν πολυτελη Εκκλησίαν (capella) τοίi 
Άγίου Σεβαστιανου των Δομινικανών. "Ομοίως_ ό dμέσως κατωτέρω μνημο

νευόμενος Ίωάννης Άντώνιος "Ιουστινιάνης εlναι ό αυτός, τού Οποίου εχει 

διασω-&η εlς τΟν περίβολον του ναού του άγίου Νικολάου 11 μεγάλη Επιτάφιος 
πλαξ μΕ μακρΌν καl πλούσιον λατινικΟν Εμμετρον Επίγραμμα, δημοσιευ-&εν 

η δη ύπ~ έμού. 

7. CH ε'ίδησις αϋτη μνημονευομένη ύπΟ μόνου του dγνώστου τούτου 

συγγραφέως, ε"ίναι σπουδαιοτάτη, διότι μ&:ς γνωρίζει Οτι &κόμη εως τότε, 
καL έπl 'Γούρκων δηλαδή, έχρησιμοποιείτο τΟ Εξω τού φρουρίου &λλ" έγγl!ς 

αVτοU καl τού λιμένος Δικασηlριον, τΟ όποίον καL επι Γενοατών dκόμη 

Εφερε τΟ παλαιΌν Βυζαντινόν του Ονομα, καλούμενον τΟ Δικαιόzατον, μο

λονότι φρονοiJμεν δτι -&α έλέγετο &ρχfi{}εν μ&:λλον: τΟ ΔικαιοδοτάτΟJι. 

<Ότι πρόκειται περL τούτου τού παλαιού κτηρίου, τlϊς εδρας δηλαδ1l τού δι

καιοδότου, δεν Εχω κ&μμίαν dμφιβολίαν. ΕLς τούτο μάς βοη{}ούσι πολl! 

δ 'Ιερώνυμος Ίουστινιάνης κα[ δ περιηγηη]ς Άνδρiας Τεβέ. Ό πρώ

τος λέγει περL τfjς Χίου τών μέσων τοίί Ι<ϊ"' αLώνος: ΠρΟ τlϊς τάφρου τfiς 

Χίου άπλούται κατα μfικος μεγάλη πλατεία μακρα Οσον είναι κal η πλευρΟ: 

του κάστρου η βλέπουσα πρΟς nlν ξηράν. CH πλατεία αUηΊ Ciρχεται dπΟ η1ς 

&ποβ&ι'tρας τού λιμένος πλησίον τού Δικαιοτάτου, τού μέρους δηλαδ1l f:ν.fJα 

&πενέμετο 11 δικαιοσύνη. Ό δεύτερος, Επισκεφ{}εlς τ'hν Χίον κατ&. τΟ Ετος 

1550, Ύίτοι εξ Ετη πρΟ τfίς Vποταγfίς τfiς Χίου εϊς τοUς Τούρκους, γράφει: 

«παρα ηlν τάφρον ταύτην είναι μία μεγίστη πλατεία, 1lτις Ciρχεται &πΟ τfις 

&ποβά-&ρας μέχρι πλησίον τού Δικαιοτάτου, τΟ Οποίον είναι τΟ μέρος Εν{)·α 

τα γραφεία τfίς Δικαιοσύνης καL τfις ~Αστυνομίας. Διερχόμενός τις κατ~ εV

-&είαν γραμμΥ}ν βλέπει :r:Ον φόρον κλπ.>> 

co καλΟς Ίερώνυμος προσ{}έτει καL τα έξΊ)ς εϊς σελ. 88 περL του Δικαιο

δοτάτου. <<~Ανάκτορον εUρύχωρον πρΟ τού φρουρίου καl παρΟ: τΟν λιμένα 

περιβαλλόμενον &πΟ μεγαλοπρεπες πρΜtυρον με κίονας μαρμαρίνους, UπΟ τΟ 
Οποίον ό Ποτεστάτος Ε:ξεφώνει τα διατάγματά του, τα όποία διεκήρυττεν εlς 

ηlν ΗληνικΊlν καl ηΊν λατινικΊlν &να τ1]ν πόλιν καl τα χωρία. ~Επίσης πολl! 

πλησίον f]το καl η δνομαζομένη σ τ ή λ η τ fίς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς, Εν{)·α 

έδημοσιεύοντο αί dποφάσεις τού Ποτεστάτου». 

Είς αVηlν η\ν {}έσιν εδρέ{}η πρΟ πολλών Ετών κατά τι να Εκσκαφ1)ν τiiς 

γfις δι&. nlν -&εμελίωσιν τοίχου, ΕντΟς στενωτάτου υπογείου, dν{}ρc.?πινος σκε

λετός, φέρων είς ηΊν κνήμην κρίκον με-θ·~ άλύσεως μακράς ύπfρ τΟ μέτρον, 

λείψανόν τινος έκ τών -θ·ανόντων εlς τU.ς ύπογείους φυλακΟ:ς τού Δικαιοδοτά

του &τυχών φυλακισμένων dν-&ρώπων επι Γενοατών. 0/Ωστε ή καταστροφΊ) 
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του ίστορικού καl μεγαλοπρεπούς εκείνου μεγάρου Οφείλεται δμοίως εlς τοUς 

:n:ολεμοχαρείς Βεvετούς 

8. Εl.ς τΟ μΞρος τοUτο δπου Οντως 11ρzιζεν δ φόρος, μετα την &ποβά

\}ραν καl τΟ Δικαιοδοτάτον, ύπilρχε μακρcL σειριl κτηρίων κατd μf}κος τού 

παραλλ1lλου πρΟς nlv τάφρον χώρου, εν-&α ήσαν τα εργαστήρια καL κατα

στήματα της χιακiiς βιομηχανίας. Ό ~Ανδρέας Τεβ8 γράφει σχετικώς: <<Δι

ερχόμενός τις κατ' εlηιrείαν γραμμ1Ίν δια τfις πλατείας ταύτης, εχει &πΩ μΕν 

μιCiς πλευράς Sv μέγα ύπόστεγον πλi}ρες μαγαζίων καt Εργαστηρίων, εν οίς 

πωλούνται παντΟς εLδους εμπορεύματα, &πΟ δε της έτέρας εΙ ναι Ί'Ί &.γορα τών 

τροφίμων». eo δΕ: <Ιερώνυμος μάς πληροφορεί σχεδΌν τα αϋτά : <<ΠρΟς τΟ 

ϋ.λλο μέρος τού φόρου είναι η Sottoriva, 11 Οποία είναι δρόμος μακρΌς σκε

πασμένος, τοϋ όποίου δεξια καl &ριστερα ύπάρχουν καταστήματα, εν&α 

πωλοϋνται παντοία εμπορεύματα. ~ ΑπΟ τΟ ϋ.λλο μέρος ε"ίναι 11 dγορά, )1 λε

γομένη φόρος τών τροφίμων, πλησίον τf]ς σηlλης τής δικαιοσύνης>>. ~Επίσης 

τΟ άνα χείρας ήμών &νώνυμον χειρόγραφον, τΟ όποίον ενταύ{}α σχολιάζομεν, 

λf:yει &λλαχού :· «ΈγγiJς τοϋ λιμένος εκτείνονται εlς πολU μfικος ύπόστεγα 

Οπως τfις Sottoriva της Γενούης, με παντΟς ε'ίδους κατασηlματα, εμπορεύ

ματα κλΠ.)) τα καταστ1)ματα καl εργαστήρια ταϋτα, κατηδάφισαν οΊ Βενετοί, 

ϊνα μ1l ύπάρχη οί:ιδεν κηlριον μικρΌν η μεγάλον πλησίον του Κάστρου. 

9. ΤΟ πρώτον ενταίΗJα μαν&άνομεν, δτι o'l Βενετοl &πεζημίωσαν τους 

πα&όντας εκ τών κατεδαφίσεων lδιοκηlτας δια τουρκικών κτημάτων τής ύπαί

&ρου, δημευ&έντων. Πιc&ανΟν να εγένετο το1Jτο προσωρινώς, διότι οί Τούρκοι, 

ταχέως επανεΜΜντες, &νέλαβον τα κτήματα αVτών. 

10. CH εν τψ &να χείρας κειμένφ, ώς καl εν fJ.λλαις πηγαίς, πληροφορία 
περ l &ναμίξεως τών καc&ολικών καl εν1tαρρύνσεως ύπ' αUτών τών Βενετών 

πρΟς κατάληψιν τής Χίου, είναι dλη&ής, φαίνεται, πιστουμένη καl Εξ α:Uτών 

τών πραγμάτων. co Clριστα διd τcl τότε πράγματα πληροφορημένος Donado 
γράφει δτι, : «οί Βενετσl fισαν εlς συνεχείς συνεννοήσεις πρΟς τοUς Εν Χίcρ 

καc&ολικούς, τόσον τους Εντοπίους δσον καl τοVς διαφόρους μοναχοlJς καl U.λ

λους κληρικούς>>. Καl &λλαχοϋ γράφει : <<οUδέποτε οί καfJολικοl τfις Χίου, 

&πΟ τfις εποχής τfις ύποδουλώσεως τfις ηlσου εlς τους Τούρκους &πέβαλον 

την Ελπίδα μιάς τοιαύτης επιχειρήσεως, lδίq δε μετα t1lν κατάληψιν τοϋ Μο

ρέως. 'Επειδ1Ί δε κατεμηνύ{}ησαν αί ενέργειαί των αύται καl περιήλ&ον εlς 

γνώσιν των Τούρκων, Εσπευσαν &μέσως να καλέσωσι τοUς Βενετούς, δπως 

διασώσωσιν Εαυτούς>>. Τοίiτο όμολογεί καl ό γράφων &.νωνύμως, τροποποιών 

τα πράγματα καl παριστάνων αύτα ώς δικαιολογίας τών μεγάλων Τούρκων 

τfις νήσου &πέναντι τοϋ Σουλτάνου δια η1ν &πώλειαν αUτfις. 
11. 'Αγία Βαρβάρα η Santa Barbara εκαλείτο ~πο των εν Χίφ Γενοα

τ&ν τΟ ύψούμενον εlς τ1Ίν νοτιωτάτην άκραν τοϋ λιμένος πυροβολείον, Οχι 

τΟ πυροβολείον τοϋ στομίου τοϋ λιμένος, τΟ Οποίον καl αVτΟ Ε.φωδιασμένον 
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δια πυροβόλων πρΟς προστασίαν της εlσόδου, Sκαλείτο «Βούρτζι», Ονομα 
συχνΟν &να τοUς τόπου; μας δια τοιούτου ε'ίδους παράλια δχυρα βλ. Βούρτζι 
Χαλκίδος Καρύστου, Ναυπλίου κλπ. CH λέξις ητο εν χρήσει καl επι Βυζαντι
νών. ΤΟ π'ροασπίζον τfιν ε'ίσοδον τοϋ λιμένος Χίου παρόμοιο ν δχυρΟν εκαλείτο 
ύπΟ των ~Ιταλών Porpore11a δια τΟ χρώμα 11 καl δια τΟν ερυ-&ρΟν φανόν 
του. Εlς χάρτας περιηγητών τού ΙΖ' α'tώνος σημειοίiται &κριβΟΟς ή μεν Por

porel1a παρα τ1Ίν ε'ίσοδον τού λιμένος, η δε Santa Barbara εlς :η~ νοτι~
τάτην ακραν α.Uτοϋ. ΤΟ Βούρτζι τού λιμένος τiϊς Χίου του παλαιου, εν-&υμου
μαι καl εγω σχεδΟν ερειπωμένον, πρΟ τfις κατασκευfις του σημερινού λιμένος. 

12. ~Εκ τfις επισήμου εκ-&έσεως τfις ναυμαχίας τiϊς 11 Φεβρουαρίου 
ταύτης' μαν&άνομεν είδικώς δτι <<μετα δίωρον ζωηρΟν καl ίκανοποιητικΟν 
&γώνα μετεδ6&η α'ίφνης πϋρ Επl τfις Στέλλας. <Ένεκα τfις μικράς &πο
στ άσε(~ ς μετεδό&η εκεί&εν τΟ πϋρ καl εlς τΟν "Εοτεμμέvον Λέοντα καl τΟ 
εν μετδ. τΟ ϋ.λλο 1lναψαν καl &νετινάχc&ησαν. <Ομοίως καl ό Δράκων εχά&η 
&πΟ τfιν όρμi}ν τού πυρός, τΟ Οποίον εlσεχώρησεν εlς την πυριτιδαπο&ήκην 
καl οϋτω τα τρία καλύτερα πλοία, τα όποία Εδιδον τόσην ίσχUν εlς τΟν βαρUν 
στόλον μας, Εγιναν εlς μίαν στιγμην καπνΟς καl τέφρα. Ουδεlς διεσώ-θ·η Εκ 
τών πλοίων τούτων>>. '3" Αρά γ ε δ καλΟς κληρικΟς ~Ιουστινιάνης κακώς είχεν 
&.ντιληφ&η τα πράγματα ; 

13. CH δευτέρα συνάντησις τών δύο στόλων Ελαβε χώραν πρΟ τών οι
νουσών, νησίδων κειμένων μεταξU Χίου καl Έρυ-&ραίας, είς τΟ βόρειον μέρος 
του σrεvου τiϊς Χίου. Κατ' αvn'Jν γενομένην τΎιν 19ην Φεβρουαρίου i"λαβον 
μέρος μόνον τα βαρέα πλοία (nave η snltana), τα δΕ sλαφρά, εlς τάξιν μά
χης οίJτε επλησίασαν εl.ς τΟν &γώνα, προφυλαγμένα είς τΟ Πασά λιμάνι των 
ΟU~ουσών. Τfιν άλλην ήμέραν Εφ-&ασαν τα μεν μεγάλα πρΟ τοϋ φρουρίου 
Χίου, αί δΕ γαλέραι μόνον την έπομένην εl.σfίλ-&ον εl.ς τΟν λιμένα τfiς Χίου, 
δ-&εν Εφυγον δια παντΟς μετα διήμερον παραμοηlν. 

14. ΔΕν εtναι &ξιο,~αύμαστος 1ι ~παρξις γαλλικiiiν καl δ.γγλικiiiν πλη
ρωμάτων είς τΟν ΤουρκικΟν στόλον, διότι, ώς fιτο γνωστΟν &νέκα{}εν, πλείστοι 
ξένοι ύπηρέτουν εlς αυτόν, ώς και <Έλληνες, ίδίως νησιώται καl Μαυρο{}α

λασσίται. 
15. Σοvλτάναι Εκαλοϋντο τα μεγαλοπρεπΥί καl βαρέα πλοία τών 

Τούρκων. Ή δευτέρα αϋτη σύγκρουσις δΕν Υiτο όμοία πρΟς τΥιν πρώτην. 
'ΑπΟ Εκ{}εσιν τού c&αυμαστου εlς εlλικρίνειαν καl σύνεσιν ναυάρχου Βαρ-&. 
Κονταρίνη Εχομεν η1ν Εξfις λακωνικ1Ίν κρίσιν περl τΥίς βας ταύτης συναν
τήσεως: <<Ί'Ύιν 19 του μηνος 1]ρξαντο δ.μφοτέρω{}εν ρωμαλέαι iiφοδοι 
καί, μετα δίωρον ζωηρΟν καl σύντονον &γώνα, fπαυσαν πρώτοι o'L Τούρκοι 

1 Archivio di Stato di Venezia. Dispacci del capitano straordinarjo delle 

navi 1694 ·δ. 
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καl &πεσύρ1ttησαν όμολογοUνrες Οτι Επα&οv σοβαριlς ζημίας. ΔΕν Εκερδίσα
μεν βεβαίως καl 1lμείς cΟφελ1iματα, &λλ~ οUτε ζημίας Επ&&ομεν τοιαύτας, 
ΟΟστε να {}{γεται τΟ κοινΟν συμφέρον. ~Εχάitησαν μόνον 130 Ciνδρες. <Ο 
ΘεΟς Εβαλε τΟ &γιόν του χέρι εΊς αVηΊν nΊv σοβαρΟ:ν σύγκρουσιν. Οί ΤοϊJρ
κοι εlχον &κέραιον τΟν &ριitμΟv τών πλοίων των καl μΕ τΟ πλεονέκτηιια τοϋ 
ΚULQ01J καl tOiJ tόΠΟU Ίlδυνή{}ησαν καl τQ πλοία να &νασυντά't_ωσι καl δυνά
μεις νέας &ν1tρώπων να προσαyάγωσιν Εξ "Ανατολής. <Ημείς -Εμειονεκτοϋμεν 
κατα τέσσαρα πλοία, δηλαδ1Ί τα τρία άπολεσiJέvτα καl τΟν c/Αyιον J?ικέντιον, 
δστις παρέμεινεν ΕvτΟς του λιμένος τών Οίνουσών εLς κακ1lν κατάστασιν. ~Εκ 
τc'ί)ν 16 &πομεινάντων πλοίων τfις μοίρας ε'ίχομεν 500 &νf}ρώπους δλιγωτέ
ρους, δσους &πωλέσαJiεν εtς τfιν πρώτην μάχην, χωρlς οUτε τfιν Ελαχtστην 
Ενίσχυσιν νΟ: λάβωμεν καl ουδ' άπΩ· τΟ: άποχωρισ--&έντα μπουρλόττα, τΟ: όποία 
1'1δύναντο νΟ: δώσωσι {}αυμαστα &ποtελέσματα>>. 

17. Περl άπωλειών όμι}.εί σαφώς καi -11 Εκitεσις τού ναυάρχου Βαρ-&. 
Κονταρίνη καl είναι πι{}ανώτατον δτι δια ταύτην κυρίως τ1lν άδυνaμίαν 
Εδίσταζεν ό βενετικΌς στόλος να τολμ1lση να δεχ{}fί Ciλλην Επί{}εσιν άφού i}ιΧ 
~Υ.ινδύνευε να κaταστραφfi, εύρισκόμενος μακρΟ:ν των βάσεών του. ~'Ωστε του 
v--~~λου α't άνάγκαι Επέβαλαν τfιν Εγκατάλειψιν τfjς ν1Ίσου. 

18. ΔΕν φαίνεται κα{}όλου πι{}ανΟν δτι οί <Έλληνες κάτοικοι nlς νήσου 
συμμετέσχον οtκειο{}ελώς εtς τΟν πανηγυρισμΟν καl τCις έορτιiς των 'Ιταλών, 
τοt1 ναντίον δΕ ύποχρεωτικώς μετέσχον είς αUτάς. 'Απ Ο τδ.ς Επιστολιiς του~ Αλε
ξάνδρου Μαυροκορδάτου ι -κατανοοίiμεν τα τότε λαβόντα Εκεί χώραν. ι; Ως 
γνωστόν, ύπεχρέωσαν τΟν Ίlμέτερον κλfjρον καl να ψάλη κανόνα δοξαστικΟν 
Εν λιτανείg ύπΕρ των νικητων, ΠΟLη11-έν~α ύπΟ «Κλ11μεvτος 'tερομοvάχου Κου
ζίνου καl 'tεροκΊlρυΚος>> 2 , ~Εξ Cί.λλων δΕ εtδήσεων καl μαρτυριών συνάγομεν 
δτι άμέσως μετα τΥιν κατάληψιν τfις νήσου τα πράγματα 11λλαξαν δια τους 
<Έλληνας, 'ίσως διότι ΕπληQοφοροίiντο δτι οί Εν τ-ii -Πόλει Χίοι, μΕ Επl κε
φαλfις τΟν ~ Αλέξανδρον Μαυροκορδdτον προητοίμαζον ηlν άπαλλαγfιν τi)ς 
νήσου, δια τοiiτο δΕ καl πολλδ. οί Φράγκοι κατα των <Ελλ1lνων Επεχείρουν. 
Έπl το1) {}έματος τούτου εUρίσκομεv πολλΟ: διαφωτιστικU στοιχεία εtς τας 
fy~{}έσεις το·U Βα'tλου Κωνσταντινουπόλεως πρΟς τ1Ίν Δημοκρατίαν, πρΟς fιν 

· ούτος καταδίδει τας Ενεργείας ταύτας τών Χ ίων 5 • 

19. CH χρησιμοποίησις βοργησίων δια nlν Ciμυναν του Κcfστρου δΕν 
μαρτυρείται Ciλλο{}εν καl διΟ: τούτο πιστεύω Οτι δΕν πρόκειται περl βοργη

σίων, κατοίκων δηλαδΥι του Burgus Grecorum της π6λεως Χίου. ΕLς μίάv 

1 Έπιστολαl 'Αλεξάνδρου του έξ 'Απορρήτων. &ρ. έπιτ. 59. "Εκδ Θ. Λι
βαδii 1876. 

2 Γ. Ζ ο λ ώτα, · Ίστορία ·της Χίου τ.- Γ'. μέρος Ι' .. CJ. 219. 
s Αlιtό&ι σ. 234. 
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Εκ{}εσιν τoii τότε προνοητοU Χίου Giustino de Riνa περl τfjς παραδόσεως 

Εκ νέου τfjς Χίου εLς τους Τούρκους, μεταξU τών Cί.λλων λόγων δια τοUς 

Οποίους κατακρίνει τfιν Εγχ.ατάλειψιν της ν1Ίσου, φέρονται καl οί έξfjς: 

-«Διότι α't μΕν Εξωτερικαl Επισκευαl τοίi φρουρίου εlχον συμπληρω{}Υj, α't 

δΕ Εσωτερικαl Επροχώρουν, διότι ύπΥjρχε σύνταγμα δραγόνων καl dρκετΟν 

πυροβολικόν, εlς τΟ Οποίον ύπηρέτουν 600 χωρικοl λατίνοι πιστοl καl &φω

σιωμένοι ύπερασπιστα'ι τού Κάστρου, Εγκαταλείψαντες τCι.ς οlΥ.ίας καl κτήματα 

αl'Jτών σUν γυvαιξl κα'ι τέκνοις κλπ.>>. 

Τοϊiτο Εχει σχέσιν πρΟς τΟ λεγόμενον Εν τψ χειρογράφφ δτι δια ηlν 

Ciμιηιαν τοϊi Κάστρου ύπ-ίϊρχον πολλοl &φωσιωμένοι βοργέσιοι. Εl.ς τ11ν Χ ίον 

οUδεlς χωρικΟς λατίνος ύπΥjρχεν fι άνεφέρεταί ποτε. Άφωσιωμέvοι χωρικοl 

είς τοUς λατίνους ύπiϊρχον βεβαίως, καl τοιούτοι {Μ Υισαν o't Εργαζόμενοι 

εlς τα κτήματα αUτων, i}Cι. 1lδύναντο Επομένως να συvαitροίσωσιν τόσους &ν

{}ρώπους, Οσους &ναφέρει 11 εκ{}εσις τού προνοητοί:Ι. ΈντΟς τfις πόλεως 

Uπfjρχε καl συνοικία κατοικουμένη Οντως UπΟ λατίνων, 1l όποία δια τούτο &νο

μάζετο τότε burgus latinornm βραδύτερον δε Φραγκομαχαλiίς. Ήσαν δε 

Εκεί οί κυρίως Εργaτικοl Ciν-&ρωποι κατα τΟ πλείστον Κυκλαδίται καl ίδίg 

Τtlνιοι, τοUς όποίους προσείλκυον α't Εν Χίφ άκμdζουσαι τότε βιοτεχνίαι κα'ι 

βιομηχανίαι, o't Οποίοι Κυκλαδίται 1lσαν βεβαίως κατα τΟ πλείστον καitολι

κοί, Οπως παρεηlρησα είς τι:Χς ληξιαρχικ&ς πράξεις τών τότε χρόνων τοίi κώ

δικος τfjς λατινικΥjς Εκκλησίας Χίου. 

20. Νάπολι τής Ρωμανίας Ύiτο δια τοUς ΊταλοUς τΟ Ναύπλιον. 

21. Κορφο\1\τοι Κέρκυρα. 
22. co συγγραφεUς Εννοεί ώς δ.ντίδοτα, τΟν εφοδιασμΟν τοϊi φρουρίου, 

nlν δοκιμ1Ίν της βας ναυμαχίας, nlν &νάγκην τfjς σωτηρίας τοϊi στόλου. 

23. Ή μνεία τοίi γεγονότος παρΟ: τοϊί πιστοί! καl Εv{}ουσιώδους κληρι

κοϊi εύρίσκεται εlς πλ1lρη συμφωνίαν πρΟς τfιν εκ-&εσιν του προνοητοϊi. Εlναι 

φανερΟν δτι Ίl νfjσος Ίiδύνατο να μη Εγκαταλειφι~η. 11 &λΊlι~εια δμως είναι 

δτι δΕν Ίiδύνατο καl να χρατη{}fi, ειμη μόνον Επi μικρΟν κα1. μετα πολλών 

-&υσιών. 

24. 'Ίσως {}έλει ό γράφων να ε'ίπυ latinia! είδος ταχυπλόων μικρών 

ίστιοφόρων. 

25. Είναι, φαίνεται, &λη&Ες δτι οί 'Έλληνες μετ~ Ελπίδων &πέβλεπον 

εtς ηlν &πΟ τών Βενετών &παλλαγ1\ν καl είναι γεγονΌς δτι ειδοποίησαν τΟν 

ΤουρκικΟν στόλον περl της φυγης των, τουτο δΕ φανερώνει Οτι δΕν {Μ ήσαν 

ευτυχείς διαρκούσης της κατοχ'iϊς. 

26. ΤΟ πρώτον λέγεται Ενταύ{}α, δτι οί Τοίiρκοι &πεστέρησαν τοVς ~Ιου

στινιάνας τών δικαιωμάτων.των. Νομίζω δτι τών δικαιωμάτων καl τών κτη

μάτων των {}α Εστερ1l1tησαν &σφαλώς o'L φυγάδες, Εκ τών όποίων πλείστοι 
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Επανfιλ&ον μετΟ:. περιπλανήσεις καl δυστυχίας πολλών Ετών, τυχόντες, ΟJς νο

μίζω, τΥiς γαλλικής προστασίας. 

27. Είναι &πολύτως γνωστΟν καl Εξηκριβωμένον δτι μόνον έπ' Ολίγα 

ετη έγίνετο χρfισις του παρεκκλησίου τών Γάλλων Καπουκίνων καl Οτι dργό

τερον διέc&ετον οί κα&ολικοi 5 έν Ολφ Εκκλησίας, τdς Οποίας καl μόνας διεηl

ρησαν εκτοτε καl μέχρι τοϋδε. 

28. "Ως εlπον καl &νωτέρω, διέi}ετον &πΟ του 1720 5 Εκκλησίας. 
29. Τερρατσάνους Εννοεί το\Jς χωρικους τοUς Εργαζομένους εLς τd κτή

ματα, τd όποία είχον οί 'Ιουστινιάναι ε'tς την έξοχ1lν. 

Α!ΜΙΛΙΑ ΣΑ ΡΟΥ· ΖΟΛΩΤΑ · 

I 
" I 

ΕΥ Λ Ο ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 

ΤΟ μικρΟν dντικείμενον, τΟ μέλλον να μας &πασχολήσυ, εύρίσκετο κατδ: 

τΟ Ετος 1932 εlς Παρισίους, εlς nlν Συλλογην τοϋ μακαρίτου Ε. Σεγρε

δάκη, δ Οποίος λίαν εύγενώς μοϋ είχεν Επιτρέψει Πιν μελέτην, κα{}ΟJς καl 

τi}ν σχεδίασίν του, διότι 1l φωτογράφησις δΕν ήτο δυναηl Εξ αίτίας τijς Οχι 

καλΎ}ς αVτoii διατηρήσεως. "Έκτοτε οUδΕν γνωρίζω περl τi)ς τύχης του. 

ΤΟ &νrιχείμενον ταUτο εlναι μικρΟς μολύβδινος δίσκος τομfις φακοει-

Εlκ. 1. Προσ-8-ία Οψις μολυβδίνου δίσκου έκ τiiς έν Παρισίοις συλλογfις 
Έμμ. Σεγρεδάκ.η. 

( Μέyε{}ος πραγματικόν). 

ειδοϋς, παχύτερος δηλαδ1l εΊς τΟ κέντρον, δπου τΟ πάχος του εlναι 0,003 πε

ρίπου, λεπτυνόμενος βαitμηδΟν προς t1]ν περιφέρειαν. Το σχijμα του δίσκου 

είναι ελαφρώς ελλειψοειδές. (Η μεγαλυτέρα του διάμετρος εlναι 0,087 μ., 

iΊ δε μικροτέρα 0,0082 μ. 

Έπ\ τi\ς προσi1ίας, τfjς κυρίας δηλαδi] Ιiψεως (ε1κ. 1), παρίσταται εLg 



80 Α. Ξuγγοπούλου 

τΟ μέσον στυλίτης, είκονιζόμενος Επl τού κίονος μέχρι περίπου της Οσφύος 
κατενώπιον, φέρων ~πl της κεφαλfjς καλύπτραν (κουκούλλιοv) καi Εχων τUς 
χείρας πρΟ τού στ1l-&οuς μ8 τUς παλάμας πρΟς τα εξω (της &ριστεράς 'ίχνη 

μόνον διασcbζονται). Έκατέρω-&εν τοϋ στυλίτου ύψοUνται δύο σταυοοl Επl 
κοντών στηριζομένων Επl τοϋ κιονοκράνου τοϋ στύλου. ΤΟ κιονόκρανον 

τοϋτο, σχήματος χοανοειδους, κο

σμείται ύπό ίσχυρώς σχηματοποιη

μένης μορφilς λέοντος, ή Οποία κα

ταλαμβάνει όλόκληρον ηlν Επιφά

vειάν του. Ό κορμΌς τοϋ κίονος 
φέρει εlς τΟ μέσον τρείς &ναγλύφους 

δακτυλίους καl κάτω αUτωv μικρΌν 

σταυρόν, στηρίζεται δΕ Επl βάσεως 

Εκ τριών σπειρών. ΕLς τΟ ϋ.νω 
μέρος τού δίσκου, έκατέρω-&εν του 

στυλίτου, ε'Lκονίζογται δύο ~'Αγγε

λοι. Τούτων Ο &ριστερά, ώς πρΟς 
τΟν itεαnlν, κρατεί μικρΟν σταυρόν, 

δίσκου &ποτελούμενον εκ σφαιριδίων καi 

υψούμενον υπεράνω τής κεφαλΎ}ς 
του. Ό προς τα δεξιCι. 'Άγγελος 

κρατεί &.ντικείμενόν τι μετα ποδός, τΟ Οποίον εlναι, ό)ς -θ·U. 'ίδωιιεν κατω-
τέρω, ποτ1lριον μεταλ1lψεως, κάτω δΕ τfις &ριστερΟ:ς του χειρΌς , &νεμf.ζεται 
λωρlς ύφάσματος, τfις όποίας ηΊν Εξήγησιν {}0. εϋρωμεν μετ~ δλίγο'V. Κάτω 
τοϋ πρΟς &ριστεριJ. ~Αγγέλου ύπάρχει τμήμα κύκλου πληρούμενον δι~ δδοντω
τΥις γραμμfις. Καi τούτου η)ν πι{}ανl)ν Ερμηνείαν 1~.~ d.ναζητήσωμεν κατωτέοω. 

Εlκ. 2. ΌπισfΗα Οψις μολυβδί\'Ου 

συλλογfjς Σεγρεδάr.η. 

"Εκατέρω-θ·εν τού στύλου παρίστανται δύο Uρι~ιαι μορφαl μΕ φωτο~τf_ 
φανον, Εστραμμέναι πρΟς τΟ μέρος τοίi στύλου καl κρατοίiσαι σταυρόν. "Η 
&ριστεράl ώς πρΟς τΟν -θ·εαπlν 1 φέρει μακρΌν ράσον καl συνοδεύεται &π Ο 
επιγραφήν, της όποίας η &ρχη εlναι έφ{tαρμένη 1 δύναται Ομως μετU βεβαιό
τητος, δπως κατωτέρω {I<'< Εξηγ1\σωμεν, να συμπληρω{J]: [ΚΟ]ΝΟΝ. 

Ή προς δεξιa μορφη φαίνεται ~χουσα τ!iν κεφαλ1}ν κεκαλυμμένην μΕ 
μαφόριον καi φέρει μακρΟν μανδύαν. Παρ~ αυτ~ν 1l επιγραφ1i: Η ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΘ[Α]. 

ΚατΟ: τilν περιφέρειαν τέλος τοίi δίσκου, εντΟς δύο συγκεντρικών κύκλων 
~ I ~ ~ 1 I 

· αναγινωσκεται η επιγραφη : 

t ΕΥΛΟΙΊΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜ[Ε]ΩΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΎ ΑΜΗΝ. 
CH δπισ{Ηα πλευρΟ: τού δίσκου (εlκ. 2) κοσμείται υπο μεγάλου ισοσκε

λούς σταυρού, μΕ τdς κεραίας ισχυρώς πλατυνομένας κατd τd Ciκρα καL φερού
σας dνd τρείς σφαίρας 1ϊ δίσκους, τών όποίων δ μεσαίος είναι μεγαλύτερος. 

Ευλογία τοϋ &γίου Συμεων sι 

.,Ο πως εlναι γνωστόν, εlς ηlν δρ'θ·όδοξον ~Εκκλησίαν ύπάρχουσ ι δύο 
πεοίφηιιοι στ-υλϊται φέροντες τΟ δνομα ΣυμεόJν. Τούτων ό είς, Εορταζόμενο; 
τη~ lη~ Σεπτεμβρίου, Ονομάζεται συν1Ίfl·ως ΣυμεcΟν ό παλαιΟς η τ11ς Μάν
δρας ι, 0 δΕ Ετερος, Εορταζόμενος την 24ην Λ1α'lου, Ονομάζεται, πρΟς &ντιδια
διασrολήν, ΣυμεΟ)V ό νεώτερος, ό εν τQ) Θαυμαστίρ Ο ρ ει η Θαυμαστορείτης 2 • 

ΤΟ ποώτον λοιπΟν ζήτημα, τΟ Οποίον ;τρέπει ν&. μάς &παό"χολΊlσtι, εlναι νΟ: 
όοίσ~μεν τίς των δ~ο Ομωνύμων στυλιτών εlκονίζεται Ενταϋ\3-α. 

.._ "Η κάτω δεtι&. Επl τοϋ δίσκου γυναικεία μορφη μf ηlν έπιγραφ1)ν «"Η 
άγία Μάρ{tα>> δΕ~ δύναται vU. μdς βοη~ήση ώς πρΟς τΟ ζήτημα τοiίτο, διότι 
&μφότεροι οί στυλίται είχαν μητέρα l\1άρitαν, καl αt δύο δΕ &ναγράφονται 
μεταtυ των άγίων τ11ς δρ{}οδόξου ~Εκκλησίας 3 • ΤΟ ζήτημα δμως λύει, νομίζω, 
όρισ;ικώς ή επt του δίσκου nρΟς &ριστερ&. μορφ1l, της Οποίας τΟ Ονομα συν
επληρώσαμεν: Κόνων. Εlναι &.λη~Ες δτι εLς τΟ δρ{}όδοξον Εορτολόγιον &να
γράφονται πολλοl καl δσιοι καl μάρτυρες μΕ τΟ Ονομα Κόνων 4

, ο-Uδεl.ς δμως 
τούτων σχετίζεται όπωσδ1lποτε μΕ τΟν ενα 11 τΟν Cίλλον Συμεών. Π?όχειτ~ι 
λοιπΟν Ενταϋftα περl U.λλου Κόνωνας clσχέτου πρΟς τους &ναγραφομενους εις 
τΟ Συναξάριον. Πράγματι, είς τΟν βίον τού ΣυμεΟ)ν Θαυμαστορείτου &ναφέ
ρεται Οτι, ζώντος του στυλίτου, κατά τι να Επιδημίαν Ενσκήψασαν εlς τfιν ~Αν
τιόχειαν καl τU. πέριξ, άπέ-θ-ανε μοναχΌς τής Εγγυς κειμένης ΜονΥίς τού Θαυ
μαστού Ορους Ονομαζόμενος Κόνων. Ό ΣυμεΟJν διέταξε νci. κομισΗiϊ ό νεχρΟς 
τοϋ ιιοναχού Κόνωνος πρΟ τοϋ στύλου και διd. μακράς προσευχ11ς τΟν &νέ-

. ' ' δ' ' ' στη σε 5. Νομίζω πι-θ·ανόηατον δτι ό Κόνων τού Εξεταζομενου ισκου ει ναι ο 

αUτ.Ος μΕ τΟν &ναφερόμενον είς τΟν βίον του Συμεων Θαυμαστορείτου. 

ι Η. D e 1 e 11 a y· e, Synaxariuω Ecclesiae ConstantinoJ?olitanae, Bru
xellis 1920 σι;. 2. Πρβ. καΙ. Η. η c 1 e h a y ;·e, Lcs scιints st~,rlιtes, Brυxelles, 
19~[), 'σ. Ι κ.έξ. καL Lδίω; σ. XXIV κ.έξ. 

2 D e 1 e h cι "':/ e, S:ynaxarinιn, 703. D e 1 e h a y e, Saints stγlites, LIX 

κ.έξ. καΙ. Lδίως LXIV κ.έξ. , " , , 
3 'Η μνήμη bfjς Μάρ&ας, τfjς μητρΟς τοϋ παλαιού Σuμεων, εορταζεται τ~ν 

lην Σεπτεμβρίου, η e 1 e h a y e, S)rnaxariuιn, 2, Ν ι κ ο δ iι μ ο υ, Συναξαριστη~, 
ύποσηu.. ι εtς tΊ)ν 1 ην Σεπτεμβρίου. Ή μνήμη της μητρΟς τοϋ ΣLΙμεών Θαυμαστορει~ 
του τ~οα μΕν έορτάζεωι η) ν 4ην 'Ιουλίου, Ν ι κ ο δ ή μ ο υ, Συναξαριστ:Ιlς, είς 4ην 
'Ιουλίο~, παλαιότερΟ\' δμως 1 πλ1)ν τ'Ιις 4ης 'Ιουλίοu, δπου μάλιστα Ονομάζετα; αϋτη 
Μαρία D e 1 e h a y e, Sγnax. 796.69, ιl\•αφέρε-ται καl τ1lν 25ην Μα\:ου καL την 5ην 
'Ιουλί;υ, D e 1 e h a )' e, ~Εν-&' άν. 708.46 κ.έξ. 798.58. Περl τοϋ βίοu της βλ. D e-

1 e h a )' e, Saints sty1ites, LXXI κ.έξ. 
4 Βλ. τΟν Συναξαρισηlν τοϊί Νικοδήμου είς τ1)ν 19ην Φεβρουαρίου, 5ην Μαρ

τίοu Υ.αt 5ην 'Ιουνίου. Παλαιότερον φαίνεται δτι αί μviiμαι ήσαν διαφορετικαί, D e· 
1 e h a y e, Synax. 511, 513, 733. Βλ. καt τΟ εlς τΟ 1έλος Εύρετήριον. 

5 D e 1 e h a y e, Saints stylites, 258 κ.έξ. (;ταλαιοτέρα βιογραφία), J\1 i g η e, 

PG, ·86.2,3120 κ.έξ. (βιογραφία UπΟ Νικηφόρου Q-Uρανοϋ). 

ΕΠΕfΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΎ:ΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΎΔQ:Ν 'Έτος lH' 
6 
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Οϋτως, Οz.ι μόνον 1l συ.μπλ1lρωσις τfις Επl τού δίσκου Επιγραφfiς Κόνων 

αποδεικνύεται βεβαία, &.λλ&. πιστοϋται δτι δ εικονιζόμενος στυλίτης εlναι δ 

Συμεωv Θαυμαστορείτης. ΤΟν ταυτισμΟν τούτον κα{}ιστοUν &.νεπίδεκτον αμφι

βολίας αl Cί.λλαι λεπτομέρειαι τ-tϊς Επl τοίi δίσκου παραστάσεως, τδ.ς όποίας 

δυνάμε&α Ίlδη ν&. έρμηνεύσωμεν Οδηγούμενοι απΟ τΟν βίον τοίi Συμει:1ν 

Θαυμαστορεί του 1
• 

Καl πρώτον οι δύο 'Άγγελοι, οι εικονιζόμενοι έκατέρω{}εν τού Συμεών. 

Εις τΟν ύπΟ τοίi Νικηφόρου ΟVρανοiJ συγγραφέντα βίον τού Θαυμαστορείτου 
&ναγινώσκομεν: «cΕωρώνrο γdρ αύτiρ τε τiρ άγίφ καl πολλοίς όσοι τd 

τοιαϋτα δηλαδ1} βλέπειν 1]ξίωντο, Ο.γγελοι Κυρίου τρείς, ό μ8ν έκ δεξιώ1', 

έτερος δ' έξ εύωνύμων, οί δε Οπισf}εν έστώτες 2 τοϋ Συμεών». (Μ ί g n e, 
PG, 86', 3032 ν'}. Τον svα 1] περισσοτέρους Άγγέλους, τοuς εύρισκομέ

νους Οπισ{}εν τού Συμεών, βεβαίως δ τεχνίτης ό κατασκευάσας τΟν δίσκον η 

τΟ πρότυπόν του δΕν εlχε τρόπον να παραστήση καl δια τοϋτο εικόνισε τους 

δύο μόνον έκατέρω{}εν αϋτοίi. Τους δύο τούτους 'Αγγέλους έκατέρω{}εν τοU 

Θαυμαστορείτου δΕν εύρίσκομεν εις οϋδεμίαν τών εις ΕμΕ τοϋλάχιστον γνω

στών εικόνων τού παλαιού Συμεών. Κατ&. τρόπον δμως περίεργον ούτοι δΕ:ν 

ύπάρχουσιν οϋτε εις τιlς μέχρι τούδε γνωστάς, δσας Εγω εlχον ύπ' Οψιν μου, 

παραστάσεις τοU Συμεων Θαυμαστορείτου u. 'Ότι δμως οι 'Άγγελοι σχετί

ζονται μΕ τδ.ς παραστάσεις τού Θαυμαστορείτου καl Οχ ι τού παλαιοϋ Συμεών, 

&.ποδεικνύεται απΟ αλλα Επεισόδια τοϋ βίου του. 

''Όπως ε'ίδομεν, ό πρΟς δεξια 'Άγγελος Επl τοU δίσκου κρατεί aντικείμε

νον, τΟ όποίον Εχαρακτηρίσαμεν Ύ]δη ώς ποτήριον μεταλή·ψεως. Εις τΟν βίον 

τoii Θαυμαστορείτου αναφέρονται πράγματι δύο διάφορα περιστατικά, δπου 

ούτος ελαβε τΥιν .ftείαν μετάληψιν &πΟ τδ.ς χείρας τών 'Αγγέλων. cH πρώτη 

1 Ό 'Αλλάτιος, τοϋ δποίοu ή μαρτυρία άναγράφεται έν Fabricii ~ Har1es, 
Bib1iotheca graeca, ΧΙ, 299, &''αφέρει έπιστολ.fιν πρός tι\'α εγκλεισων άποσταλεϊ:· 
σαν ύπό Συμεών ΘαυματουργοU. Ούως ύποτί-&εται Οτι είναι δ 'ίδιος με τΟν ΣυμεΟΟν 

Θαυμαστορείτην. Ή είς t1Ίν έπιγραφ1iν τοU ήμετέροu δίσκου λέξις «ΘαυματουργοU» 

Ενισχύει ίσως τ'Ι)ν ύπό-&εσιν ταύτην. 
2 Πι-&ανΟΟς τΟ Ορ-&Ον εtναι: «δ δΞ Qn;ισ#εν έστώς.» έφ' δσον δ λόγος εί\'αι περί 

tριΟΟ\• 'Αγγέλων. 
3 Οί δύο "'Άγγελοι παρίστανται καt είς δύο καl είς έμέ γ\'ωστΟ:ς είκόνας στυ

λιτών dναγομένας είς τΟν lSov πι-&ανώτατα αί&να. 'Η μία τ:ούτων, dνεπίγραφος, εύρί
σκεται εiς ηlν Συλ.λογ1lν Willumsen τfiς Ι{οπεγχάι•ης : J. \V i 11 u m s e η, La 
jeunesse du peintre El Greco, Paι·is, 1927, Ι, πί''· ΙΙ. Πι-&ανώτατα έκεί εlκονίζε· 

ται δ Θαuμαστορείτης. Ή &:λλη είκcΟν dπόκειται ε!.ς τ'Ι)ν ΠινακΟ"&ήκην του Βατικα~ 

\'ου καί φέρει τ'Ι)ν προφα,'&ς μεταγενεστέραν έλληνιστl καl λατι,rιστ'ί Επιγραφήν : Ό 
"Α γιος 'Αλύπιος. Α. Μ ιι n ο z, Ι quadri bizantini della Pinacoteca Vaticana, 
Roma, 1928, πiν. XLIII. Δεν εtναι dπί'fi·α,'ον καl αίίτη ν& παρίστανε άρχικώς; τΟν 

Θαuμαστορείτην. 
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<' , &.πΟ τΟν πειρασμόν, Εζ{ιτει η1ν {tείαν Ενίσχυ-
φορα ητο οταν τυραννουμενος , - {} , υ 

' δ , , <I ο"πως ό 'ίδιος &πεκάλυψεν Ολίγον προ του ανατου το ' 
σι ν J η ευτερα οταν, - 2 Κ ' ' 

, Ι , Θ , α τΟν &παλλάj:η &πΟ τfιν άνάγκην τροφης . αι τας 
παρεκά ,ε,ι τον - ... εο~ ν :. <' "~:, Αγγελος ό κατελ&cbν «εκ τών ll.νωffεν 
δύο φορας ρητως αναφ;:.ρεται οτι ο ' 3 ~ , καl τα δύο φορCις 
ffυσιαπτησίων» Εκράτει ποτήριον μεταληψεως ', Επ~σης ~ δ δ ~ στολi}ν 
ό "Αγγελ~ς ό φέρων τΟ ποτήριον τfις μετ~ληψεως ~το ε~ ε ~μ:~ος' ' 
c , .ι •Η λεπτομέρεια αϋτη είναι, νομιζω, δυνατον να μας ε_~γηση ~αι 
ιερεως . - ' - , δ ξιι1. 'Αγγέλου κατερχομένην ταινιαν. Αυτη 
τΥιν Εκ του βραχιονος του προς ε ' , ~Α 'I , 

, ' .Cl I " ' ε'πιτραχ{Ίλιον του ίερατικ11ν στολην φεροντος γγε .οι: I 

ειναι πιvανωτατα το " , ~ , - ' 
- ' ος φέρει τΟν συνή{}η μακρον εζωσμενον χιτωνα, με 

αν καl πραγματικως ουτ " ό> ζ ' 
, c _ ~ 'ζ , , οτε oL "'Άγγελοι. "Αν πράγματι η ανεμι ομενn 

τον οπο ιον εικονι ονται πα\ τ ., , ~ , c c 1 

, ' 'α εLκονίζ'ΥΙ. τΟ Επιτραχήλιον, Ετέ&η Εκεί υπο του τεχνιτου ως η μονη 
αυτη ταινι • ~~ ~ ~ , 

δη'λωσις τη-ς \ερατικi\ς ιδιότητος του Αγγε),,ου., . -' ό Συμεων εδέχ{Jη τ1JV 
Π ο ίον Εκ τών δύο περιστατικών' κατα τα οπο ια ' ' 

I ~ ·, ' ~Αγγέ!ου εικονίζεται Ενταίi{}α δΕν είναι δυνατον να 
μεταληψιν απο χειρος ' ' 1 ξ ό> 1 ' Επει-
c {}- το πι&ανώτερον εlναι δη δ τεχνίτης συνεπτυ εν αμφοτερα τα J -

σρισ Ώ· , Τ - Επίσης συνέπτυξε καl μΕ τους διαρκως 
σόδια εLς μίαν παραστασιν. αυτα c I c "δ 
γύρω τού στυλίτου ευρισκομένους ~Αγγέλους, περl τών οποι~ν, ως,., ε~Αομ~ν 

~ ' β ίαν του Κα'ι ή παράστασις λοιπον του γγε-
γίνεται_ λόγος :_ις την ' ιογρ~φ ιw τfις ~εταλ11ψεως Επιβεβαιώνει τΟν ταυτισμΟν 
λου του κρατουντος το ποτηρι ' Θ εlτην 
τοϋ Επl τού δίσκου εlκονιζομένου στυλίτου πρΟς τΟν Συμεων .... ~υμα~το,ρ ,ι ~ 

'Ε I ,Q. "δ ε1ς τη' ν Εξέτασιν δύο Ο.λλων λεπτομερειων της επι του 
;.ρχομευα η η 

δίσκο~Επαρlαστ_~εσνεωτος~ Συμεων εικονίζονται δύο σταυροl Επl κοντών ε. μπεπη-
κατερωυ I , δ ' ' ε 

- 1 Ε' τΟν βίον τού Θαυμαστορειτου ου εμια γιν -
γμένων Επl του κιονοκρανου. ις 

t t l•t s σ. 2!6 κεφ. 35. Μ i g η e, PG, 86, 
1Delahaye: Sains sy1e., • 

2 :;:)025 μδ'. , 2-6 'ί 1· σ n e "E,{f' αν. 3213 σμ-6'. 
' h "Εν-&' ιlv 269 κ εξ. κεφ ο .ι.• b • , 

2 D e 1 e a Υ e, · , , , ' ι'α· δο''''~ τοϋ σωτηοίοv σω-
, ι ειι χεοσι :π;οτηοιον αγ ~ ~ ' ~ 

g την πρώτην φΩραν: :φεQΟ~τα - ·χ" - - D e 1 e h a )1 e "Εν-&' αν. 246.16. 
• " - Κ υ οίου ηuων ]η σου ψστου» • ' , I 

ματος και αιματος του - , , -r. "Ε ,{γ &ν 3025. τη\' δεut;εραν φοραν: 
1 ι σi κατεχοντα» ]\..ι. 1 g η e 1 \ • "Ε .Q• 

~ Ποτηριον σωτηιμου Χ 89 • : " . - ~ , έοεrο ~ D e 1 e h a )' e, .Λ'υ· 

ο ' ' ι· "Α ελος) εν ταϊς χεοσιν α γιον σκευο, ε.'lεφ - .. ' . 
<< υrος ουν ο γγ _ _ , , ·(δ~ ') _ 'Αγγέλω) -&εϊον fιν εν χεροϊν ... », Μ ιgn e, 
άν. 269 κ. έξ. «Σκεvος τφ ανδρι η •· τφ " 

~Εν&' &ν. 3213. - ' '} ' εως εLς τΟν πολαιότερον βίο''• παρC:ι. 
4 Προκειμένου περt της πlρ_ωτλη; μετα .η~lδεν1 (δ Συμεffiν) &γιο" J.ειτοvργΟν εκ των 

I h "Έ,r{t·' &ν 246 D, εγεται : « , 
D e e a Υ e, · , · •0 Νικηφόρο~ ΟUρανόc δ διασκεuάσας τον πα~ 
" _ι:ι _α 'ων πρ,οβυτεοον ... ». - ~' 1 ' 
αιιωιι·εν υυσιασt?}ρt ι • "' 1 , , ' " -&εν τΟ είδος σεμνον, την 

1 • - α κατιοντα :π;οος αυτον αι'ω ι 
λαιότερον βίον, γραφει : ~.ορ~ τιν , • , "" '1\1 . σ η e "Εν-&. &ν. 3025. Νομίζω δτι 

ι , ' - και την στολην ιεοεα .. " 1 .ιι 1"" • , β 
τριχα γηραιον, το. ,σχημα • _ 

1 
. • [':\ίου αναφερομένην εtς τΟν ίερατικον .α· 

τ, ν λέξιν πρεσβυτερον του πα ,αιοτερου ' , " , • λ , , 
η ,. , , · " ,.. έπεξέτεινε και εις την η ιχια\ · 
-&μόν, ό Οόρανος, εκ παρανοησεως ισω,, 



Α. έυγγοποΜcσtί 

ται μνεία τοιούτων σταυρών. <'Οτι- δμως η< τοποΛε'τησις 
'U' σταυρών γύρω του 

.κ~?νοκρ,άνο~· συνει1~ίξ"ετο dπΟ τοιJς στυλίτας μαvθ-άνομεv Εκ του βίου CΙ.λλου 
1tεριφΊiμου στuλίiου· του 'Ί\γ -Λουκ- '"Ε - I . " ι_ e ·- '_ _ - , . , - . '_ .. .α. - .. κει, πραγματι, αναφερονται «οι τε-
τοαuεοο{}εν ποοσπεπηγό ε - . "'δ - ' 
__ - '_ _ .. _ ,:I . ~ . τ ς τη κεφαι.ι ι του κιονος σταυροί, Jξ ϋλης χατε-

-~1!7~ασμε'vοι χα~κοii» 1

• <Όσον- dφορ<J εlς τΟ 1lμικύκλιον μΕ τΟ δδον'rωτόν κό
?~tι~ά, __ κάτ~ _τοϋ ,:πρΟς_ ~&ριστερU "Αγγέλόυ, 1l έρμηνεία του δΕν είναι εϋ~ε
-~1Ί~· _ ~~~:S.~-~ως I του~ ο_ ει:ον~ζε~ .τΟν πεQίβολον Ηϊς Μονfις τοίί Θαυμαστού 
~~ους εις_ το μεσοv της οπσιας υψοiiτο ό κίων τού Συμεών Πρόκειται ·δ_η
__?ί~δ;fι πι11-ανώζπερl τijς <<μά'vδρας>>. Καl ε'ίvαι- μΕν αι.η-&Ες δ~ι ό Ο ο οcΟτο 
«μανδρα>> " · ,_ '?' ·' , . , . ρ ς ς, 
" _ , zι;ιρακτηρι~ει κυριως τη·ν μονην του παλαιοτέρου Συuεω' 5 _ 
ζ , , . ') , , . , ν, ονομα 

~.;ομεν:~~-c~~ ~ι~τα, _ε~ ταύτης, ώς ·ε'ίδομεν·, <<τΥjς μάνδρας>>, χρησιμοποιείται 
ομως-ο ορος,υπο των συναξαριστών κα_i δια τUς μονdς τών CΙ.Ηων στυλιτδiν 2_ 

Π~ρ~λε~~ον~ες πρΟς τΟ ·παρΟν'- μερικUς Uλλας δευτερευούσης σημασίας Χε:. 
.. ~το~~ρειας της _παραστάσεως, τιlς δποίάς {}c1 Εtετάσωμεν· Κατωτε'ο'·) ε~ ; ' _(\ . ~ , ., . , ~ ' ... "' , ρχομενα 

.~-ις τ~ Κυριον προσωπον τού δίσκου, δηλαδ1) τΟν Συμεών. 

_ Ί ____ Η Επ,l το? ~ξεταζυμένου δίσκου παράστασις τόii Συμεων φέροντος κα-
λυπτqαν to γνωσtον δηλαδ' ')) ' ο - , · , . - ; , - η κουκου '.ιον, το οποιον εκάλυπt·ε τ1)\ι 'κεφαλΥιν 

_·~αι κςχτηρzeτο μεχρι τού σηl-3-ους, είναι σπανιωτάτη U.ν μ.η' μοναδι η' Ε' ,. -Σ , , κ. ις 

'.-~.~·χρασ~α~εις τ?~ _ υμεων·ΘαυμαστορείτΟυ ·των κυρίως βυζαντινών χρόνων καl 
. της πε_ριlοδου της :ουρκοκρατίας, τc1ς όποίας εχω ύπ~ Οψιν μου, ούτος σUδέ
·Γ~τε φερ,ει κουκο~λλιον, &.λλ~ εχει nlν κεφαλ1lν ακάλυπτον 3 , 'Απεναντίας, 
:ο κοlυκουλ~ιιο~ φερει 'πάντοτε, πλl)ν Ελαχί-στων Εϊς 8μΕ τουλάχιστον γVωστών 

_εξα~ρεσ~ων , ο π~λαιος Συμεών, δηλαδ1) δ τiiς Μάνδρας', "Ο τι δε δ πα
_λα_ιος ουτος Συμεων Εφόρει πράγματι κουκούλλιοv καl μάλιστα_ δερμάτινον, 
§ξάγεται σαφώς dπΟ τ1)ν βιογραφίαν του--11 • 'Εν τούτοις dπΟ Εν Επεισόδtον 

1 D e 1 e h a y·e, -~Εν&' &ν. 299.4. Βλ. καί σ. CLX. 
2 D e 1 e h a Υ e, . "Εν&• &ν. σ. CLXIV ~.έξ.· . . 

_ Ν~α 1:ovtl_ Χίου:, Γ. Τσίμα~ Π. Π α π σ. χ σ. τ ζ η δ άκη, Μωσσ.'ίκιi Νέα 
)\ίοvης Χιου, Α&ηναι, πι ν. 41--42. Πρ·ω.τdτον "Αγίου "Οροuς; ·,..τ. ττ 

0 
·d 'k - ς 

Μ ~ - · · · · · .1' · J_":>,. n a ο y 
· νηι;ιεια της χριστ-ιc:νικfjς τέχνης tοϋ "Α-&ω (ρω6.) Πετ-Qούπολις 1902 σ 67 ' '2s' 
1Io,;t;- Δ· 1 G 1\.1' • 11- - ' ' • ι • , εικ. . 

:ο,. ()~' . 0Χ_ει~ριου: . lΙ'.ι.Ι et, ~fonurnents de l'Athos Ι Les Peint p 
rιs-,, 1927, Πι ν. 227.2. - ' ' ure_s, a-

·; [!'N._λfov-1) ΧίΟυ: Τσ·ίμσ.-Πα;ταχσ.:ι;ζηδάκr], "Εν&' άν. _πίν, 43w44 
Α. Ο r 1 a n d ο s, Monuιnents bj•zantins de Chios π Athenes 1"30 · 2

6 
· 

Τοι ' - 1681 , , ' ' ' .-ι , πιν. .1 _1Ί ,..χοyραφι~ tου, εις, την Άγ. Κυριαχ1)ν ΑLγί'νης (&νέκ,δοτος). · 
, Βλ. π.χ. το Μηνολογιον τοίί Βασιλείου Β' εις η]ν Βιβ/ ιο&ήκ1]ν -- Β 

_κανοϋ ~ Ι1 JY.[enol~gio 'di Basi1io Π, (Cod. Vatic. gr. 1613), -;.orino. 19~~υ . ,r:::t~
Γρατσανιτσα Σερβιας .' Vl p t k . . ' ι Πι\,_ • 

. ' e ο Υ 1 c, La peintuι-e serbe. du mo:γen ~ a η 
~eograd, 1934-, πίν. LXXVII. 2. Μ. Δοχειαρίου : Μ i 11 e t Athos , g~39 3' 

ο De.1ehaye S. t t l't. ,... ,· , ' .ι πιν ... 
, · aιn s s Υ ι es, XXV ΠΙ. Ο τι το κοuκούλλιον τοϋ Συ ειΟν 

1)το δερματινον, «δεgμοκούκου22οJΙ», έξάγεtαι Εκ του βίου τοiί Δανι 'λ λ' μ . , 
Delehaye, "Ε·ν-&. αν. 23.7,24•11• . η στu ιτου, παρα 

i 

ΕUλογίσ. τοϋ άγίου ΣuμεΟ)ν ,βδ 

&.ναφερόμενον είς τΟν βίον του Συμεc'iη• Θαυμαστορείτου συνάγεται δτι καl 

οΏτος Εφόρει κουκούλλιον 1
• ΤΟ κουκούλλιον 2 αλλωστε 11.το qύνψ'Ίες κdλυμμα 

τfίς κεφαλlϊς τών αναχωρητών της ΆνατολΥις 3 , δπως καl τώv σ_τυλιτciη' \ 
τοίiτ:ο δΕ Εξάγεται καl &π Ο τUς Επl των μνημείων παραστάσεις 5 • Καl-οί δ_ύο 

λοιπΟν στυλϊται, καl ό παλαιΟς δηλαδ1) ΣυμεΟ.)ν καΊ ό Θαυμαστ:ορείτης, εφ_έ=

ρον κουκούλλιον. Εϊς τα μνημεtα δμως Επεκράτησεν, ώς ε'ίδομεν, να φέρη 

αUτΟ μόνον δ παλαιΟς Συμεών, τού Οποίου ·&.πέβη χαρακτηριστικ6ν, {}(ι\ 1Ίδύ~

νατό τις να ε'ίΠη, γνώρισμα. ΤΟ βέβαιον Εν τούτοι; εlναι δ:rι τα μνημεLα, εlς 

τα όποία ε-6ρίσκομεν ηlν διάκρισιν α1Jη)ν μεταξιJ του παλαιού ΣυμεΟ)ν με 

'Κουχούλλιον καl τού ·Θαυμαστορείτου &σκεπούς, &ν1iκουν είς τοUς μέτ:δ. η\ν 

Εlκονομαχίαν χρόνους. Φαίνεται δμω-ς δτι κα-ι:α την προεικονομαχικ1lν επο

ΧΊlν αμφότεροι οι Ομώνυμοι στυλίται παρίσταντο μΕ κουκούλλιον. '
01

0tι οϋτω 

{}d είχε τΟ πράγμα, 11·0; μάς δείξη η χρονολόγησις του Εξεταζομένου δίσκου,· _ή 
όποία itιl μcΊ_ς &.πασχολήση κατωτέρω. Είς δΕ των λόγων, δια το\Jς όποίούς_ εlς 

παλαιοτέραν εποχΊlν fπίστευον δτι οι δύο Ομώνυμοι στυλίται είναι. εν -καl τΟ 

αUτΟ πρόσωπον, δηλαδ1) Ο Συμεc.Ον ό παλαι0ς 6 , δΕν α.ττοκλε_ίεται να είναι ή 

απόλυτος σχεδΟν Ομοιότης των μΕ κοi.Jκούλλιον είς ηΊν κεφαλ1lν. c_H κυρίως 
[JυζαντινΥι τέχνη, μετ& ηΊν Είκονομαχίαν, πρΟς διάκρισιν πιοfi-ανώτατα &.πΟ-τΟν 

·παλαιΟν Συμεών, παρέστησε τΟν Θαυμαστορείτην μΕ η)ν κεφαλ1)ν -&κάλυπΊ'ον. 

J\-iετcΧ τΟ κύριον πρόσωπον, δηλαδΥι τΟν Συμεών, &νάγκη να προσ-θ-έσω

μεν Ολίγας λέξεις καl δια τα δύο ϋ.λλα Επl τοϋ δίσκου εικονιζόμενα, τiι'ΙΙ μη

τέρα του Μάρ·&αν καl τΟν Κόνωνα. Καl δσον μΕν &φορci εLς τΟν τρόπον τfίς 

απεικονίσεώς των μΕ σταυρΟν ΈLς την δεξιάν, -&α όμιλήσωμεν κατωτέρω, δταν 

1 Κάποτε, κατιl μ1"ί'\•α Νοέμβριον, όπότε τΟ ψϋχος fιτο δριμύτ-ατον, πτ-ωχός τις 

Εζήτησεν &πΟ τΟν ΣυμεΟΟν τΟ μοναδικΟ'\' τρίχινον ενδυμα, tό όποιον Εφόρει. Οδτος 

tοίί τ-0 εδωκε και «γυμνδς dπολέ?.ειπιο, οiίδ' ότιοϋν κάλυμμα σαgκΟς έτερον, δrι μ]ι μόνον 

Βπl τοϋ στή{}ους κουκούλλιον βραχV περικείμενος ... », Μ i g n e, PG, 86.2,3061 π;, 
2 Δια τΟ κοuκούλλιον βλ. κσ.Ι. Ρ J1. Ο ρ p e η h e i ιn, Das Mδncl1skleid im 

christlichen Altertnιn: Freiburg im Bτeisgau, 1931 (Rδmische Quartalschi-ift, 
Supplementheft 28), 142 κ.1ξ. 

.~ Π.χ. τοϋ Άγ. Παχωμίου : « ... rjψατο τοiί επι τi'jς κεφα?.t'jς αiιτοiί (τοϋ Παχω

μίου) κουκου?.λίου», F r. Η a 1 k i η, Sancti Pachωnii vitae graecae, Bruxelles, 
1932,261.1. 

4 Τοϋ Δανι1)λ στ-υλίτ-οu fιτο δερμάτινο'\•, δπως καl tοΌ παλαιοϋ :Σuμεώ'ΙΙ; D e
leha:γe, ''Εν{}' &ν. 50.9,53.2,73.17. Είς τΟν Γ' βίον τούτου τΟ ~δερμοκούκουλον» 

επεξηγείται: «rO lκ δέρματος αVτψ (tiρ Δανι1)λ) κουκούJ.ιον Βκ[μfτίζουσι (ot dνεμοι) τοV 

τραχ1]λου», D e 1 e h a y e, 'Ένfr' ά''· 129. 
5 Βλ. τάς ·ε'tκόνσ.ς τού Άγ. ·~'\'tωνίου, Έφραl.μ tοϋ Σύρου κλπ. Πρβ, καt tΥι'\• 

,παράστσ.σιν μοναχών τfις Άνατολης εlς τ1)ν τοιχογραφίαν τοϋ Άγ. Σάββα τfις· Ρcό· 

μ ης : Ρ. Μ ιι r a t ο f f, La peinture byzantine, Paι-is, 1928, πίν. LIV. 
6 Βλ. Ν ι κ ο δ ή μ ο υ, Συ'\•αξαριστή'\• 1 -ύποσημ. 1 εLς την lην Σεπτεμβρίου. 
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-&α 8λ&ωμεν εLς η)ν χρονολόyησιν του δίσκου. Πάντως δμως νομίζομεν άξιον 
σημειώσεως δτι, σχετικώς μΕ την παράστασιν της Μάρ-θας κρατούσης σταυ
ρόν, αϋτη δΕν είναι 'ίσως Εντελώς Ciσχεως μΕ τα λεγόμενα ύπΟ τοϋ βιογράφου 
του Συμεών. Ούτος δηλαδη διηγείται δτι κατα η)ν μετα πομπης γενομένην 
Ciνοδον τού Θαυμαστορείτου εLς τΟν τρίτον στϋλον, τΟν λαξευ&έντα είς τΟ μέ
σον τfiς Μονfις, <<ή γοϋν όαία !JιJ.άρ{}α,ή τούτου κατd σάρκα μήτηρ.. . σταυ
ρον διd χειρος λαβοvσα, προηγε'ίτο (τijς πομπijς) μάλα φαιδρώς εν vψηλφ 
τφ φροvήμαrι>> (Μ i g η e, PG, 86. 2, 3096 ριζ'). Ή Μάρ&α, ώς εξάγε
ται &πΟ την βιογραφίαν της, Ετάφη κατ~ &ρχcΧς εiς η)ν Δάφνην, παρCt την 
'Άντιόχειαν, δπως είχε ζητήσει, μετ' Ολίγον δμως, κατα διαταγ1Ίν του Συ
μεών, τΟ λείψανόν της μετεκομίσ{}η μετα πομπfiς είς nlv Μονην του Θαυμα
στου δρους. Άργότερον Ο ΣυμεcΟν fκτισεν ΕντΟς τfις Μονiϊς του νέαν Εκκλη
σίαν μΕ τρείς άψίδας, τfις Οποίας τΟ -σχέδιον του ύπέδειξε κατά τι να δπτασίαν 
η μήτηρ του. ~Εκεί, είς την νέαν Εκκλησίαν, μΕ πομπην ~άλιν, μετεφέρ{}ησα~ 
καl Ετάφησαν τΟ: λείψανα τfις Μάρ{}ας 1 • Είς την ίδίαν Εκκλησίαν Ετάφη καi 
αlιτΟς Ο Συμεών 2 • 

eH παράστασις τijς Μάρ{}ας Επl τοϋ Εξεταζομένου δίσκου φέρει καl 
πάλιν fιμάς κατ~ &νάγκην πρΟς τό:ς είκόνας τοϋ παλαιου Συμεών· είς πολ
λCις δηλαδη παραστάσεις αlιτοϋ εύρίσκομεν εLκονιζομένην πλησίον τοϋ 
στύλου καl τi]ν μητέρα του Μάρ{}αν 5

• ~Εν τούτοις &πΟ ηlν βιογραφίαν του 
στυλίτου είναι γνωστΟν δτι είκοσιεπτα δλα fτη μετCι τΥ}ν &ναχώρησίν του Εκ τfις 
οίκίας η μήτηρ του Εζήτησε να τΟν 'ίδη, &λλ~ ούτος δι~ &πεσταλμένου ηlν &πέ
τρεψε να εiσέλftη εiς τον περίβολον τijς Μονijς, τi]ν περίφημον δηλαδi] Μάν
δραν. Τaς Ι\ μέρας δε aκριβ&ς εκείνας η Μάρ&α aπέftανεν αiφνιδίως, μη δυ
νη{}εϊσα να 'ίδτι τΟν υίόν της. Μόνον τΟ νεκρΟν σώμά της Επέτρεψεν Ο Συ
μεcΟν να είσαχ~iϊ είς την Μονήν, διατάξας να ταψfi πλησίον τοϋ στύλου 
του 4

• Ή &πεικόνισις λοιπΟν της Μάρ{}ας πλησίον τοϋ στύλου του παλαιο
τέρου ΣυμεcΟν δΕν Εξηγείται &πΟ την βιογραφίαν του. "Απεναντίας ή Μάρ{}α, 
ή μήτηρ τοϋ ΣυμεcΟν Θαυμαστορείτου, συνδέεται στενώτατα μΕ τi)ν ζωήν του 
καl συνεπώς η παρουσία της παρα τΟν στυλον του υίοϋ της δικαιολογείται 
πλήρως. Παρd ταύτα Ομως αϋτη οUδέποτε σχεδΟν είκονίζεται μετα του υίοϋ 
της καl Ο Ενταυ·i}α Εξεταζόμενος δίσκος, κα{}cΟς καl μία μικρογραφία, τfιν 
Οποίαν -&α 'ίδωμεν μετ~ Ολίγον, είναι τα μόνα, είς ΕμΕ τουλάχιστον, γνωστα 

1 D e 1 e h a y e, 'Έν&' άν. LXXI κ.έξ. 
2 Delehaye, "'Εν&' άν. LXXII. 
3 Μ. Έσφιγμένοu Άγ. "'Οροuς : Η. Brockhau s, Die Kunst ίη den 

Athos- Klδstern, Leiρzig, 1891, πίν. 26. Μ. 'Α γ. Παντελεήμονος 'Α γ. •Όρους: Δελ~ 
τίον Ρωσσικοίί ΆρχαιολογικοiJ Ίνστιτούτοu Κωνσταντινουπόλεως, 7,1901, σ. 185 
καί πίν. 36. 

4 Migne, PG, 114:,353 κ.έξ. 
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μνημεία, Οπου βλέπομεν αUnlν μετα τοϋ Συμεών. ΟΌτι 1i Μάρ{}α, 1i μ1)τηρ 
τοϋ παλαιοϋ Συμεών, Ελατρεύετο εϊ.ς τ1lν 1\-iov-rlν του, δύναται να {}εωρη-&·fi 
βέβαιον, &φού Εκεί ύπηρχεν, ώς ε'ίδομεν, καl ό τάφος της. Οί προσκυνηταί, 
οί επισκεπτόιιενοι τiιν Μον1lν, {}(ι προσεκύνουν καl αUτης τΟν τάφον. ΤΟ 
'ίδιον Ομως ;υνέβαινε καl εlς τllν Μον1Ίν τού Θαυμαστού Ορους, δπου, ΕντΟς 
τής νέας Εκκλησίας, ύπfίρχον οΊ. τάφοι καl τοϋ ΣυμεΟ)ν καl τΥίς μητρός του 
:Μάρ{}ας. Νομίζω λοιπΟν πι-&ανΟν Οτι πρΟ τl)ς Είκονομαχίας πλησίον του 
στύλου καl τού παλαιοU ΣυμεcΟν καl τοU Θαυμαστορείτου είκονίζετο 1'1 μή
τηρ των Μάρ{Jα. :Μετα τους είκονομαχικους δμως χρόνους, δηλαδΊl εlς τ·fιν 
κυρίως βυζαντιν1lν Εποχ1lν καl ε\.ς τ1Ίν περίοδον τfjς Τουρκοκρατίας, εlς τQ'Uς 
Οποίους &νήκουν αΊ. μέχρις 1'1μών διασω-θ,είσαι παραστάσεις τών δύο Ομωνύ-

μων στυλιτών ή &πεικόνισις τfις :Μάρ{}ας περιωρίσ{}η μόνον ε\.ς τδς εΊκόνας 
' 'Ο τού παλαιού Συμεών, δπως τΟ αΊJτΟ ε'ίδομεν καl δια τΟ κουκούλλιον. 

Ενταϋ{}α συνεπώς εξεταζόμενος δίσκος &ντιπροσωπεύει ηlν ε\.κονογραφικ1lν 
παράδοσιν τών προεικονομαχικών χρόνων 1 είς τους όποίους Ciλλωστε, &ς -θ·Cι 
'ίδωμεν, καl &νήκει. 

Είς τΟν δίσκον, &ντιστοίχως πρΟς η1ν Μάρ{}αν, εϊκονίζεται ό Κόνων. 
Ούτος επίσης φέρει φωτοστέφανον, δηλούντα δτι πρόκειται περl άγίου· 
&νωτέρω δμως παρατηρ1)σαμεν δτι ό Κόνω·ν ούτος είναι Ciσχετος πρΟς τQ'Uς 
Ομωνύμους άγίους, τους αναφερομένους είς τΟν Συναξαριση)ν, Εκ των δπο(ων 
ουδεlς οUτε σύγχρονος 1Ίτο πρΟς τΟν ΣυμεcΟν Θαυμαστορείτην οUτε όπωσδΊl
ποτε συνεδέετο με αυτόν. ΤΟ Ονομα δμως τοϋτο, Κόνων, ε'ίδομεν δτι Εφερε 
μοναχΟς τfις l\1ονΎ\ς τοϋ Θαυμαστού δρους &ναστδς Εκ νεκρών ύπΟ τού~ Συμεών. 
Θεωρώ πολυ πι{}ανΟν δτι ό Κόνων ούτος, ό Εκ νεκρών &ναστάς, ε{),εωρή{}η 
&ργότερον Cί.γιος καl Ελατρεύετο εlς ηlν l\1ονήν. ΤΟ δτι δΕ ούτος δΕν &ναγρά
φεται εϊ.ς τΟν Συναξαριστi]ν μικραν Εχει σημασίαν, διότι εί·ναι γνωστΟν δτι 
κατα τους βυζαντινους χρόνους αί μοναl είχον 'ίδιον έορτολόγιον I εϊς τΟ 
Οποίον &νεγράφοντο αΊ. μνfιμαι των Ί.δρυτώ'V, κτητόρων, ήγουμένων καl 
Οσίως βιωσάντων μοναχών 1 • Τέλος δΕν &ποκλείεται, άν καl περl αυτού δε·ν 
fχομεν ουδεμίαν μαρτυρίαν, Ο τάφος τού Κόνωνας να εύρίσκετο ΕντΟς 
της νέας Εκκλησίας, πλησίον τών τάφων τού ΣυμεcΟν καl τΎ}ς μητρός το.υ 
Μάρ&ας. 

<Η Επl τοϋ δίσκου &πεικόνισις των τριών εϊ.ς τfιν ΙνΙονiιν λατρευομένων 
Ciγίων, του Συμεών, της Μάρi3-ας καl τοϋ Κόνωνας, fχει πολλήν, δπως τού
λάχιστον νομίζω, σημασίαv. ~ο δίσκος δηλαδΥι ο.Οτος φαίνεται στενώτατα 
συνδεόμενος μΕ nlν Μον1Ίν τού ΘαυμαστοίJ Ορους. "Η είς τi)ν Επ" α1Jτοϋ Επι
γραφΊlν λέξις «εϋλογία)) δεικνύει σαφώς δτι Εδίδετο είς τους προσκυνηηΧς 

ι Βλ. σχετικ&ς Μ. Γ ε δ ε ώ ·ν, ΒuζαντινΟν έορτολόγιον, Κωνσταντι·νούπολις, 

1899,80 κ.έξ. 
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τοUς έπισκεπτομένους nlν Μονήν, δπως καl τα μικροσκοπικα ύέλινα, μολύ

βδινα 11 πήλινα σταμνία, τα περιέχοντα Ελαιον 11 άγιασμόν, καl φέροντα τfιν 

έπιγραφ1lν <<εύλογία>>, τα όποία έδίδοντο εΊ:ς τοUς έπισκεπτομένους τοUς 

•Αγίους τόπους 11 riλλας περιφ1lμους Εκκλησίας 1
• Είναι 1lδη γνόJστΟν Οτι αί 

έπl τών εUλογιών αUτών, τών προερχομένων χυρίως έκ Παλαιυτίνης, παρα

στάσεις αντιγράφουν περίφημα ψηφιδωτcl κοσμοίiντα τ<Χς έκεί Εκκλησίας 2 • 

Δυνάμε-&α κατ' &ναλοyίαν να παραδεχ.-&ώμεν Οτι καl 11 έπl του Εξεταζομένου 

δίσκου παράστασις &ντιγράφει ώρισμένην λατρευτικfιν εΊ.κόνα εύρισκομένην 

εϊς ηΊν ΙνΙ:οη)ν του Θαυμαστού δρους. Οϋτως ό δίσκος, &πΟ &πόψεως εΊ.κο

νογραφικης, λαμβάνει Εξαιρετικην δλως σημασίαν, καit" δσον φαίνεται εύρι

σκόμενος Εγγύτατα πρΟς τας εικόνας τού ΣυμεcΟν καl τών μετ" αUτού συνδεο

μένων προσώπων, τας προσκυνουμένας εϊς τi]ν Μονtlν του Θαυμαστού δρους. 

τα συμπεράσματα ταύτα -&α Επιβεβαιώση η χρονολόγησις τού δίσκου, t1 μετ" 

Ολίγον μέλλουσα να μάς &πασχολ1lσu. 

Είναι Uξων σημειώσεως δτι 11 τέχνη τώv μετα τfιν ΕΙ.κονομαχίαν χρό

νων οUδέποτε, κα-θ-" δσον γνωρίζω, παρέστησε τα τρία πρόσωπα τα λατρευό

μενα εLς τΥιν ΜοηΊν τού Θαυμαστού δρους, δπως τα βλέπομεν εt.ς τΟν ύπΟ 

μελέτην δίσκον. "Απεικόνισε μόνον τΟν Συμεών, καl τοΊJτον πολiι σπανίως, 
διότι ή μεγάλη διάδοσις τών εικόνων του παλαωυ ΣυμεcΟν τΟν είχεν όπωσ

δήποτε iJ·έσει εΊ.ς δευτερεύουσαν μοίραν. ~Υπάρχει δμως μία μικρογραφία, 

εϊς τtlν Οποίαν μΕ μεγάλην δυσκολίαν είναι δυνατΟν ν' &νακαλύψη τις παρηλ

λαγμένον καl παρανοημένον μακρινΟν άντίγραφον τού Ί:δίου προτύπου τού 

χρησιμοποιη{}έντος χαl ύπΟ τού κατασκευάσαντος τΟν δίσκον. ΕLς τΟν κώδ. 

δηλαδ>Ί Suppl. gr. 27 τiiς Έ-&νικiiς Βιβλιο/Jήκης των Παρισίων, περιέχοντα 
περικοπας τοϋ ΕUαγγελίου καl άνήκοντα εις τΟν 12ον αϊώνα, ύπεράνω έvΟς 

έπιτίτλου παριστάνοντος τΟν Ίησούν εLς τiιν Συναγωγfιν τΥ)ς Ναζαρέτ, εικο

νίζεται .στυλίτης χωρlς έπιγραφ1lν, φορών κουκούλλιον, έχ.ατέρωιttεν δε αUτού, 

αριστερα μοναχΌς καl δεξιδ: γυνΎι με μαφόρων, &μφότεροι με φωτοστέφανον, 

είς στάσι ν δεήσεως καl \ χωρlς Επίσης Επιγραφήν s (εtκ. 3). "Η -θ-έσις τfις 
μικράς αUτΥ)ς παραστάσεως ύπεράνω τfις σκηνΥ)ς τοϋ ~Ιησοϋ εΊ.ς τfιν Συναγω

_γfιν δεικνύει εU-&Uς αμέσως δτι πρόκειται περ l συγχύσεως με τΟν παλαιΟν 

1 Βλ. περi. α\ιτ&ν προχε(ρως G. Μ. Kaufnιann, Handbuch der christ~ 
Hhen Arch3.ologie, 3η 8Χδ. Paderborn, 1922, 593 κ.έξ. 

2 Βλ. C h. D i e h Ι, Manuel d'art byzantίn, 2α 8κδ. Paris, 1925 ~ 26, Ι, 
310 Χ.έξ. Ο. \Vulff, Altchristliche und byzantinische Kunst, Ι, 346, Ο. Dal
t ο n, Byzantine Art and Archaeologie, Oxford, 1911,632 κ,έξ. δποu ή σχετιχή 
βιβλιογραφία. 

3 Η. Ο n1 ο n t, Miniatuι·es des plus anciens manuscrits grecs de Ia Bi
bliotheque Nationale, Paris, 1929, πίν. XCVIII. 3. Διά τi]ν χρονολογίαν βλ. τΟ 
εlς τfιν άρχi)ν επεξηγηματικΟν κείμενον, σ. 48. 
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Συμεών. Πράγματι, 1i μικρογραφία τοu Ίησοu ε\ς η)ν Συναγωγi]ν τijς Ναζα
ρΕτ εlκονογραφεL nlν περικοτοlν τοίi Εύαγγελίου (Λουκ. 4, 16 κ.έξ.) ηlν 
&ναγινωσκομένην nlv lην Σεπτεμβρίου, όπότε Εορτάζεται καl ή μνήμη τού 
.-ΣυμεWν Στυλίτου, δηλαδΎJ τΟίί παλαιου. ~ο τεχνίτης λοιπΌν τi)ς μικρογρα
φίας 1'1Β·έλησε ν~ &πεικονίση τΟν παλαιΟν Συμεών. ΤΟ πρότυπον δμως, τΟ 
όποϊον εlχε πρΟ δφ&αλμών, νο

μίζω δτι παρίστανε τΟν Θαυμα

-στορείτην. Περl τούτου μας πεί{}ει 

ό &ριστερΟ: εiκονιζόμενος μοναχΌς 
μΕ φωτοστέφανον, εtς στάσι ν δεή

σεως ό όποίος δΕν εύρίσκεται εlς 

τΟ:.ς είκόνας τοϋ παλαιού Συμεffiν 
καl παριστάνει αναμφιβόλως τΟν 
Εκ νεκρών &ναστάντα Κόνωνα. Εί

ναι dλη1Ί·Ες δτι καl εΊ.ς παραστάσεις 

τoii παλαιοϋ ΣυμεcΟν εύρίσκομεv 

παρα τΟν στύλον Ενα η περισσο

τέρους μοναχοUς ανΛκοντας είς 

nlν μον1iν του, &λλ' οίiτοι δΕν 
φέρουν φωτοστέφανον 1

• ΔΕν δύ
ναται . λοιπόν, νομίζω, να ύπάρξu 

' 
m 

C'2<L.i> =· 
( 

Ί; 
I 

Ι" 

Είκ 3. Λεπτομέρεια εκ μικρογραφ(ας του 

κώδ. suρpl. gr. 27 της Έ{}ν. ΒιβλιΟ'&ήΥ.ης 
τ&ν Παρισίων. 

&μφιβολία Οτι τΟ πρότυπον, τΟ Οποίον είχε πρΟ δφ&αλμών ό ζωγράφος του 
Παρισινού κώδικας, παρίστανε τΟν Συμεc~Jν Θαυμαστορείτην μεταξU τού .Κό
νωνας καl τfις Μάρ1ttας χαl δτι τΟ πρότυπον τούτο ήτο Εντελώς άνάλογον πρΟς 
'τον απασχολούντα ήμciς δίσκον. το πρότυπον τούτο παρανο1iσας ό ζωγράφος 
Ενόμισεν δτι εϊκονίζει τΟν Συμεωv τΟν παλαιόν. Πού δΕ f)δυνή-θ-η να εϋρτι τΟ 
παλαιΟν Εκείνο πρότυπον ·ό ζωγραφήσας τ1Ίν μικρογραφίαν δΕν είναι δύσκολον 
να Εννοήσω μεν, αν εχωμεν πρΟ δψ&αλμώv Οτι, Οπως Ύ}δη ΠαρετηρΊl&η, ό Παρι
σινΌς κώδ. Su-ppl. gr. 27 συνδέεται στενώς μΕ. τΥ}ν 'Ανατολή-v 2 • ~Η μικρο
σκοπικΊl λοιπΟν αUnl εϊκων εlναι τΟ μόνον, εις ΕμΕ τουλάχιστον, γνωστΟν 
&ντίγραφον τών μετU. τfιν Εικονομαχία-ν χρόνων τfις συν&έσεως τfις εύρισκο
μένης εϊς τΥιν ΜονΎιν τού Θαυμαστοϋ Ορους, τfις όποίας πιστοτέρα αναπαρά
στασις εlναι &ναμφιβόλως ό &πασχολών ήμciς δίσκος. 

"Ερχόμε&α 1lδη εις τήν, κατcl τΟ δυνατόν, χρονολογιΚ'ιΊv τοποftέτησιν τού 

δίσκου. 

ι Βλ. π.χ. τΟ ΜηνολόΎιον του Βατικανού : Il ).feno1ogio, πίν. 2. 
2 G. 1\Η 11 e t, Recherches sur l'iconographie de l":έ-v-angile, Paι-is, 

1916, 13, 592. 
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ΑVτΟ τούτο τΟ &ντικείμενον, &π Ο &πόψεως τεχνοτρο;τίας, οUδεμίαν 

σχεδΌν χρονολογικην ενδειξιν είναι δυνατΟν να μάς παράσχη. CH τεχνική του 
Εκτέλεσις είναι μπριωτάτη καl 1l διατήρησίς του Οχι καλή. Πρόκειται περι 

εργου κα11αρώς λα'ίκοϊi, χωρlς καλλιτεχνικΟ:ς &ξιώσεις, &πΟ τα κατασκευαζό

μενα είς μέγαν &ρι-&μόν, δια να διανέμωνται εlς τοUς προσκυνητ&ς του μονα

στηρίου. 

"Όπως ε'ίδομεv &νωτέρω, εΙκονογραφικώς ή έπl του δίσκου παράστασις 

φαίνεται ανήκουσα εlς έποχήν, κατ& τfιν όποίαν η διάκρισις τών χαρακτηρι

στικών μεταξiι τοϋ παΛαιοϋ ΣυμεΟΟν καl του Θαυμαστορείτου δΕν εΊχεν 

&κόμη συντελεσ&Υ). "Ο δίσκος λοιπΟν πρέπει ν' &νήκη εlς χρόνους παλαιοτέ

ρους .της Είκονομαχίας, διότι &πΟ τοϊi 9ου αlώνος και έφεξfiς είς τα μνημεία 

η διάκρισις μεταξU τών δύο όμωνύμων στυλιτών είναι, 00ς &πεδείχ-&η, πλή

ρης. Ε'ίδομεν Ομως Οτι ό δίσκος &ντιγράφει κατΟ: πάσαν πι-&ανότητα λατρευ

τLκ1)ν είκόνα εύρισκομένην εlς nlν Μον1Ίν τοϋ Θαυμαστού Ορους. Πρέπει 

λοιπΌν να έξετασ11i] είς ποίαν Εποχ1lν 8γινε τΟ &ντίγραφον και κατα πόσον 

τοίιτο &κολου-&εϊ Οπωσδήποτε πιστώς τΟ πρότυπόν του. 'Ανάγκη δ{}εν να 

έξετάσωμεν τα κυριώτερα τουλάχιστον στοιχεία τ&ποτελοίιντα τ1)ν δλην 

σύνitεσιν. 

Καl πρώτον δ στύλος, Επl τοϋ όποίου Lσταται δ Συμεών. ΤΟ κιονόκρα

νον εχει τ1)ν χοανοειδfi μορφ1)ν τών χρόνων τοU Ίουστινιανοϊi, τfιν όποίαν 

εύρίσκομεν είς σειραν Ολην παραδειγμάτων τfίς Εποχlϊς Εκείνης 1
• ~Η διακό

σμησις δμως τοϊi κιονοκράνου τούτου, μΕ ηlν Lσχυρώς σχηματοποιημένην 

μορφην τοϋ λέοντος, είναι &ρκετιi περίεργος και Εξαιρετικώς σπανία 2 • 'Άξιον 

παρατηρ1iσεως είναι δτι, ένQ) &νάλογα τοιαύτα πραγματικιi κιονόκρανα, 

έφ" Οσον τοlιλάχιστον γνωρίζω, δΕν ύπάρχουν, Εν τούτοις εUρίσκομεν τοιαύτα 

εΙκονιζόμενα είς εργα ζωγραφικf)ς, δπως ή &πΟ τοϊi 14ου αlώνος είκcΟν τοϊi 

Κuαγγελισμοϋ εlς τΎιν Λαύραν τijς Άγ. Τριάδος, παρ&. τi}ν Μόσχαν'. (Εlκ. 

4Α). "Ασφαλώς δ ζωγραφ1iσας τfιν είκόνα, Οπως καl ό τεχνίτης τοϊi δίσκου, 

&ντιγράφουν πρότυπον δμοιον η &νάλογον. Έν τούτοις δΕ:ν είναι ε\Jκολον να 

1 R. Kautzsch, Kapite11studien, Berlin-Leipzig, 1935, αι,μ-&. 588,617, 
630, 632, 653 κ.Ci. Βλ. τό. κιονάκρανα τoiJ ·ναοϋ Σερ,,ιίου καt Βάκχου εlς τ1)ν Κων

σταντινούπολιν, κτίσματος, ώς γνωστόν, τοϋ Ίοuστινιανου, Κ a u t z s c h, "Εγ&' α''· 

&ριit-. 587, δπως καt τΟ κιονόκρανον του Μουσείου Κω,•σταντινουπόλεως μΕ τΟ μονό

γραμμα του !.δίου αύτοκράτορος, Κ a u t z s c h, ''Ένtl·' αν. αρι-&. 618. 
2 ΤΟ ίωνικΟν κιονόκρανον τfις κρύπτης του S. Giovanni Συρακουσών, με τiιν 

είκόνα λέοντος ι3πl τοϋ σuμφuοϋς επιfi-ήματος, \V. ν ο η Α 1 t e n, Geschichte des 
altchrist1ic1Ίen Kapitells, Mίinchen, Ci.έ. πίν_ V. 3, δΕν δύναται νό. ληφ-&fί ύπ' 

Οψιν, διότι δ λέων εκεΊ. εικονίζεται μέχρι τοϋ μέσου τοϋ σόJματος καί παριστάνει τΟ 

σύμβολον τοϋ Εύαγγελιστοϋ Μάρκου. 

s Ο. \V u 1 f f - Μ. Α 1 p a t ο f f, Denkm3.ler_ der Ikonenmalerei, Helle
rau bei Dresden, 1925, σ. 120, είκ. 46. 
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βεβαιω-&U αν τΟ πρότυπον αύτΟ fιτο πραγμ~τ~κΟν κιονό~ρ~νον fι ,φα~τασ:ικ~ν, 
&πεικονισ{tfν επl ζωγραφικοU η γλυπτικου εργου. Και ειναι μεν αληitες οτι 
ύπάοχουν κιονόκρανα τών περL τΟν ΊουστινιανΟν fι των μετ~ αUτΟν χρόνων 
φέρ~v~τα μορφάς, ε'ίτε κατδ. τας γωνίας ε'ίτε εϊς τΟ μέσον Εκάστης πλευρι'Χς, 
αύται Ομως είναι μορφαl &ν&ρώπων Εξερχόμενα-ι -&πΟ φυλλώμα-τα, τδ. όποία 

Α 
Β 

Ε!.κ. 4. Κιονόκρα\'α με λεοντοκεφαλάς. 
Α 'Εκ βuζα\•τινfΊς εl.κόνος του Ει'ιαγγελισμοί.i εlς τi]·v Λαύρα\' 
της • Α Ύίας Τριάδος παρό. την Μόσχα ν. Β. 'Εκ μικρογραφίας 

ωϋ κώδ. 580 τfις 'Ε-&ν. Βιβλιο&ήκης των Παρισίω·ν. 

σχηματίζουν τiιν κόμην των καl τΟ γένειον 1
• ,τα κιον~όκρανα συνε~Wς το~ 

ε'ίδους τούτου, τα όποία βλέπομεν &ντιγραφομενα εις μικρογραφιας _:ου 
Μηνολογίου τοϋ Βατικανοϋ ~ι, δΕν δύνανται να σχετισΗ,ώσι πρΟς τΟ ένταυ1}α 
εξεταζόμενον. Δεδομένου λοιπΌν δτι μέχρι τοϋδε, αν δΕν &πατώμαι, κιονό
κραν~ν όμοίου τύπου πρΟς τΟ παριστανόμενον είς τΟν δίσκον καl είς τ1Ίν 
είκόνα τοϋ Ευαγγελισμοϋ δΕν εχει εύρε&Υ), πρέπει, γομίζω, να στρέψωμεγ τΥι'ν 
προσοχήν μας πρΟς κιο'Vόκρανα παρεμφερούς Οπωσδήποτε μορφΥ)ς και νΟ:. 
Εt.ετάσωμεν μήπως πρόκειται περι άπλοποιήσεως κιονοκράνου τύπου συν11ε
τ~τέρου. ΠρΟς τΥιν κατεύ{}υνσιν ταύτην δύγαται να μάς όδηγήση Εν &ρκετΟ: 
σπάνιον είδος κιονοκράνου, έμφαγιζόμενον &πΟ τοϊi 4ου μέχρι τοϋ 6ου 
αί&'Vος. Οί σπουδαιότεροι αντιπρόσωποί του είναι Εν κιονόκρανον του 4ου 
αίώνος είς τΟ Μουσείον τΥ)ς Ραβέννας s, Εν τού 5ου, &νευρε&Εν είς τΥιν βασι
λικ11ν Α τ&ν Χριστιανικ&ν Θηβών τijς Θεσσαλίας (Νέας 'Αγχιάλου)', κα\ 

ι κ a u t z s c h, "Εν&' ό.ν. άρι-&. 199, 759, 761, 762. Βλ. καΙ. σ. 213. 
2 11 Menologio, πίν. 383. 'Επίσης καΙ. παρα L. d e Β e y 1 i C, L'habita

tion byzantine, Grenob1e ~ Paris, 1902, σ. 87. 
s ΕtκΟΟν παρα L. Brehier, Etudes sιιr l'histoire de 1a sculρture by·

zantine, Εν Nouvelles Archives des Missions Scientifiqυes, Νοωr. seι-ie, fasc. 

3, 1911, πίν. ΠΙ. 2. Βλ. καl σ. 2:2. 
4 Γ. Σωτηρίου, Εν 'Αρι:.αιολ. 'Εφημερ. 1929, σ. 60·61, εlκ. G1, 62, 64, 

καl παρα Κ a u t z s c h, 'Έν{}' αν. άριfi-. 501. 
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τέλος Εν τρίτον tΟ'ί:Ι 6ου αlώνος εΊς τ1)ν βασιλικl\V τοϋ Parenzσ 1 • το κι_οΎ6-
κραyοv τοϋ τύ;του τούτου εlς μΕν τΟ κάτω. μέρος φέρει φύλλα &κάν.ctου η 

κλη~.ιατίδας, ανω δέ, κατU τι:Χς γωνίας, προτομ6:ς γρυπciJν {Ραβένvα) 11 λεαι

.νών, α:t όποίαι κατασπαράσσουν μικροUς κρωUς (Ν. Άγχίαλος). "Ό,τι δμως 

Ενδιαφέρει 1lμciς ΕνταiΗtα 'ιδιαιτέρως, είναι iΊ είς τΟ μ_έσον έκάστης Πλευρά_:; 
rοϋ κιονοκράνου ύπάρχουσα μορφ1) λέοντος, 1l όποία πληροί τΟν μεταξU τών 

δύο γρυπών. η λεαινών χώραν. Δύναται λοιπΟν ν&. iJεωρηitίj πολlι πιitανΟν 

δτι δ δημιουρyήσας τΟ πρότυπον, τΟ δποϊο·ν. &ντέγραψαν καl ό τεχνίτης τοϋ 

ημετέρου δίσκου καl δ ζωγράφος της εlκόνος του Ε1Jαγγελισμού, fλαβεν ώς 

ύπόδειγμα κιονόκρανον rοϋ τιJπου τούτου, άπλοποι1Ίσας δμως αιΊτό, δια nlv 
δυσκολίαν τΎjς πλ1lρους αντιγραφης του εLς μικρΟν χώρον, καl διατηρ1lσας 
μόνον η)ν εLς τΟ μέσον Εκάστης πλευρdς μορφ1)ν του λέοντος, μΕ η)ν Οποίαν 

έπλ1lρωσεν όλόκληρον η)ν έπιφάvειαν τοϋ κιονοκράνου. ~Ότι μία τοιαύτη 

έρμηνεία .-a·α 1Ίδύνατο να 'l9·εωρη{}·ί] πι.ft·ανΥι αποδεικνύει τΟ κιονόκρανον του 
στύλου, έπl τοϋ Οποίου παρίσταται Ο υΑγ. ~Αλύπιος εlς ηΊν μικρογραφίαν 

του κώδ. 580 της Έ-&νικΎjς Βιβλιο-&1lκης τών Παρισίων, &ναyομένου εLς τΟν 
lloν αlώνα 2 , δπου τα φύλλα τfΊς ακάν.-θ'Ου περιβάλλουν μορφ1)ν λέοντος 9 , 

(εlκ. 4Β). ΔΕν χωρεί, νομίζω, αμφιβολία δτι καl εLς η)ν μικρογραφίαν ταύ

την Εχομεν ηΊν άπλοποίησιν κιονοκράνου αναλόγου πρΟς τα τfις Ραβέννας 

καl τfίς Ν. "Αγχιάλου. Ταύτης δΕ τfΊς μορφfiς μεγαλυτέραν άπλούστευσιν 
αντιπροσωπεύουν τα κιονόκρανα έπl τοϋ UπΟ μελέτην δίσκου, ό)ς καl Επl της 

εlκόνος τοϋ ΕVαγγελισμοϋ. "Αν fχη τις ύπ~ Οψιν του δτι τΟ: έπl Εργων ζωγρα
_φικfiς καl μικροτεχνίας εικονιζόμενα κιονιSκρανα, παρ~ δλην των την άπλο

πο.ίησιV καl ._σχηματοποίησιν, φαίνονται &ντιγράφοντα πραγματικα τοιαύτα, 
. -&α 8πρεπε να έξετάση ποϋ U.ραγε εUρίσκετο τΟ πραγματικΟν κιονόκρανον, 

μορφΎjς αναλόγου πρΟς τΟ: της Ραβέννας καl τfίς Ν. Άγχιάλου, τΟ Οποίον 
έχρησίμευσεν &ς πρότυπον εlς τΟν τεχνίτην τοϋ ήμετέρου δίσκου. 

'Ένδειξιν, &ρκετιi~δμως .&άριστον, μdς παρέχει Ο βίος το'ί:i Συμει:Ον Θαυμα
στορείτου. Έκεί δηλαδ1) γίνεται λόγος δια τα κιονόκρανα ~τοϋ ναού της Άγ. 

.Τριάδος, τοίi &νεγερ{tέντος ΕντΟς τΥjς Μονης τοi:• Θαυμαστού Ορους. Ταϋτα 

_έλαξει){}·ησαν :ύπΟ τού μοναχοϋ Ίωάννου οUδεμίαν Εχοντος 'Lδέαν γλυπτικΥις, Ο 

.-Οποίος δμως δια -&αύματος τού ΣυμεΟ)ν κc;ι;τέστη περίφημος γλύπτης, «δεύτερος 
Wφffη Βεαελεήλ, οVδε όλίγα του πρώτου την σοφίαν λειπόμενος» 4 , Θα 1Ίδύ-

1 Άναφέρεtαι ύπΟ του Β r e h i e r, 'ΈνΊJ.' &ν. 22. 
2 Ο 111 ο η t, Miniatures, πίν. CII, κάτω σειρά. 
3 Ό Η. Β ο Γ rl i e r, Description des peintures et autι-es ornenιents con~ 

tcnus dans les manuscι-its gι-ecs de la Bibliotheque Nationale, Paι-is, 1883, 300· 
τi)v μορφi)ν ταύτην ωϋ λέονως ι}ξέλαβεν ώ; «tete diabolique gr.inιaςant parmi 
les fauilles d'acanthe», 

4 Μ i g η e, PG, 86.2,3089 ρ ι'. Ό πρώtας Βεσελει)λ εί·ναι, ώς γνωστόν, ό ύπΟ τοϋ 
Θεοϋ διδαχ-&είς, ό καtασκεuάσας τό σκεύη τής Σκηνijς τοU Μαρτυρίου. (Έξόδ. 31,2 κ.έ). 

l 

i 
1 

:Εύλογία τοϋ &γίου Σuμε<bν 

i1i:ιτο να Uπoτεl}fi δη τα κιονόκρανα ταϋτα τοi• ναού τfις <Α γ. Τριάδος, κατα

σκευασ&έντα τΟν 6ov α!.ώνα, ζό'Jντος &χόμη τού Συμεόη, Ύίσαν τύπου αναλό

γου πρΟς τα τfίς Ραβέννας, τfις Ν. 'Αγχιάλου καl. τοϋ Parenzo καl δτι ταϋτσ. 
ήσαν τΟ πρότυπον τού κατασκευάσαvτος τΟν δίσκον. Τούτο δμως παραμένει 

άπλ1ϊ Uπό&εσις, μ1Ί δυναμένη ν~ &ποδειχ{}ί]. 

Ί-Ι f.πl τοϊ:i κιονοκράνου τού Εξεταζομένου δίσκου μορφ1) τοϋ λέοντος, της 

όποίας η) ν καταγωγ1)ν προσεπα-&1Ίσαμεν ν' clνεύρωμεν, σχετίζεται Εν τούτοις 

πρΟς εργα τών χρόνων τοϋ "Ιουστινιανού. Παψ1 τ1lν Lσχυρ<Χν σχηματοποίη

'σίν της, αϋτη παρουσιάζει &λη-&ώς πολλc'tς &ναλογίας πρΟς τΟν {}αλάσσιον 

λέοντα Επl τοϋ μεγάλου δ:ργυρού πινακίου τfίς Συλλογης Gualino, τΟ όποίον 
φέρει Επl τΥjς δπισ-&ίας Οψεως σφραγίδα μf τΟ Ονομα το·ϋ ,Ιουστινιανού 1

• 

Καl είναι μΕν &ληΗΕς δτι εiς τΟ πινriκιον τούτο ή κεφαλ1) τού λέοντος παρου

σιάζει μεγαλυτέραν πλαστικότητα, οί βα{}·έως δμως Εγχάρακτοι μεγάλοι 

δψ&αλμοl καl δ.λλαι &νατομικαl λεπτομfρειαι δε.ικνύουν πολλιiς αναλογίας 

πρΟς τΥιν έπL·τοϋ Ίlμετέρου δίσκου μορφΊΊν τοϋ λέοντος, δπου τα πάντα απο

δίδονται με f.γχαράκτους μόνον γραμμάς. Μίγμα lJ.λλωστε πλαστικότηtος καl 

γρ"αμμικfΊς &ποδόσεως παρουσιάζει καl τΟ πινάκιον της Συλλογης- Gualino. 
Ι;rαριi τfιν διαφοραν λοιπΟν τΥjς τέχνης καl. τΥjς ΕκτελέσΈως, δφειλομένην-κατα 

μέγα μέ'ρο'ς καl ε!.ς η)ν διαφορετικ1lν {\λ ην, ό fξεταζόμενος δίσκος {}α 1Ίδύνατ0 

να Ί'tεωρη-ι'}fί εύρισκόμενος χρονολογικώς πολU πλησίον πρΟς τΟ &.ργυροϋν Πι

νάκιον της ΣυλλοyfΊς Gualino. Κατcf. ταϋτα τΟ κιονόκρανον τοϋ UπΟ μελέτ1iν 

δίσκου μας Οδηγεί εlς n)v Εποχ1Ίv τοϋ Ίουστινιανου 11 ε!.ς τους Ολίγον. μ·ετ" 

αυτην χρόνους. 

ΠρΟς τους !.δίους χρόνους μdς φέρει καl ό κορμΟς του κίονος του στuλί

του, μΕ τους τρείς δακτυλ!ους ε!.ς τΟ μέσον και τΟν κάτω{}εv αυτων· .μικρΟν 

σταυρόν. Τοιούτους -μεταλλικους δακτυλίους φ'έρουv; ώς γνωστόν,- οί πορφυ

ροί κίονες τών τεσσciρων κογχών εΊς η)ν Άγ. Σοφίαν τfίς Κωνσταντινου

πόλεως 2 • <Ομοίως εLς U.λλους κίονας της "Α γ. Σοφίας σcQζονται Επl τού κορμοϋ, 

Ολίγον δ.νω{}εν τfις βάσεως, σταυροειδη λαξεύματα, ΕντΟς τι'Ον Οποίων fiσαν 

προσηρμοσμέ":οι μεταλλικοl σταυροί 3
• 

'Άν fιδη ελ{}ωμεν εLς τους έκατέρωΗεν τοίi Συμέι1ν δύο "Αγγέλους, Επl 

τοϋ 1lμετέρου δίσ~ου, Ηα παρατηρΊlσωμεν δτι_ ή διάταξις τ(Qν πρΟς τ_α -α,:ω 

&νοιγομένων πτερύγων των μU:ς φέρει Επίσης εlς χρόνους ·π;αλα~οτέρο.υς τfις 

· Εlκονομάχίας 4 καl είναι 'Εντελώς .διάφορος τfίς συνη{}ιζομένης κάτι} τσUς κυ-

1 EtκciJν Ε\, Η. Peiι·ce~ R. Tyler, L'art b:yiantin, Π, Paris, 1934, 
nίν. 154 Α. Βλ. και τας παρατηρήσεις εlς ηlν σ. 119 tοίί ΕπέξηγημαtικοU κειμένοti. 

z Ε. 'Α ν τ ω ν ι ά -δ ο u, "Εκφρασι; tfις Άγίας Σοφίας, 'Α&fιναι, 1907·9, (Βιβλ. 
Μαρασλή), ΙΙ,28,30 καl πίν. ΜΓ', ΜΔ'. . . 

3 Ά ν τ ω ν ι ά 'δ η ς, 'Ένit' &ν, !,87. 
4 Βλ. τΟ έλεφάντινον φύλλον διπτύχου Barberini, είς τΟ Μοuσε~ον του Λού· 
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ρίως βυζαντινοUς χρόνους. Άλλα καi ό τρόπος, κατΟ. τΟν όποίον &πεικονίζε

ται τΟ ενδυμα τών ~Αγγέλων, δεικνύει όμοίως παλαισUς χρόνους. ΤΟ περιε

σφιγμένον 'iμάτιον καl τΟν κάτω{}εν αUτού χιτώνα, τΟν dνοιγόμενον &πΟ τών 

γονάτων περίπου υπο μορφ1Ίν ριπιδίου, εlιρίσχομεν λίαν &.vάλoyov εlς μίαν 

τοιχογραφίαν Ε:πi. τού νοτίου τοίχου τοϋ Άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης, &πο

καλυφ&είσαν μετα τ1Ίν πυρκα·ίαν τού 1917 καl δυναμένην ν' &νέλ{}η μέχρι 
τοϋ 7 ου αίώνος 1 • οι Ο σον dφορQ: εLς τΟ ποηlριον μεταλ1iψεως μΕ τΟν ύψηλΟν 

πόδα, τΟ Οποίον κρατεί ό πρΟς δεξιΟ. 'Άγγελος, δέον νV: παρατηρηitΏ δτι 1l 

μορφ1) του είναι συν1)ιJης κατα τΟν 6ov καi 7ov αlώνα. Τοιαύτηv μορφf}ν 

fχουν τ' &ργυρa ποηlρια τα προερχόμενα Εκ τfις 'Αντιοχείας, πρΟς ηlν Οποίαν 

Εγειτόνευεν ή Μονi} τού Θαυμαστού Ορους 2
• "Όμοια Επί.ση; είναι τα ποτήρια 

τα εικονιζόμενα εlς ηlv σκην1Ίν τfις Μεταλ1lψεως τών ~Αποστόλων fπl τών 

Επίσης Εκ Συρίας προερχομένων δίσκων τfις Σ-υλλογής Bliss καl το'ί• Μου
σείου Κων]πόλεως s. Καl είναι μΕν &ληc&ες Ο τι 1l μορφfι αϋτη τού ποτηρίου 

διατηρείται καi κατα τους μετΟ:. ηΊv Εlκονομαχίαν χρόνους, τούτο δμως ου-

-δεμίαν Εχει σημασίαν διΟ: τi)ν ήμετέραν Ερευναν, Εφ" δσον καl ή λεπτομέρεια 

αϋτη τfjς μορφf\ς τού ποτηρίου συμπίπτει πρΟς πλείστα Ciλλα στοιχεία τΥjς 

Επl το-υ δίσκου παραστάσεως &ναγόμενα εlς προεικονομαχικοUς χρόνους. 

Μίαν &κόμη &ρκετΟ:. itετικi)ν χρονολογικtΊν Ενδειξιν παρέχει δ μικρΌς 

σταυρΌς εlς τi)ν χείρα των έκατέρωftεν τού στυλίτου δύο μορφών, του Κόνω

νος καl τής 1\tlάρftας. <Ο μικρΟς ούτος σταυρΟς εlς τfιν χείρα μαρτύρων είναι 

qυνη{}έστατος κατΟ:. τους κυρίως βυζαντινοUς 'χρόνους, ή καταγωγ1l του δμως 

είναι Jtολυ παλαιοτέρα. Ούτος, παραλλήλως πρΟς τΟν μέγαν, τΟν Εμπεπηγμέ

νον εlς τΟ Ciκρον μακράς ράβδου, εUρίσκεται εlς σειρU.ν δλην μνημείων αlγυ

πτιακΥjς καl γενικώτερον &νατολιχΥΊς τέχνης τού 5ου, βου καl 7ου αlώνος, 

καc&ΟJς καl εlς σύγχρονα ψηφιδωτΟ: τfις Ρώμης μΕ &vατολικ1Ίν Επίδρασιν 4
• 

βρου: Peirce-Tyler, "Εν&' άν. ΙΙ, πίν. 2, καt προχείρως παρU. Πiehl, Ma
nuel, Ι, σ. 293, εtκ. 145. 'Επίσης τ:Ο έλεφάντ:ινον άνάγλυφον τ:fις Έ1τν. Βιβλιο1τήκης 

τών Παρισίων με άνάλογον γραμμικ.Ύjν δ1lλωσιν τ:ι:Ον λεπωμερειι:Ον τι:Ον πτερύγων : 
Ρ e irce -Ty1 er, "Εν<&' άν. ΙΙ, .-τ( ν. 169, καl προχείρως παρά D a 1 to n, "Εν·-&' U.v. 
σ. 207, είκ. 124. 

ι Γ. :Σωτηρίου, εLς τΟ Άρχαιολογ. Δελτίον, 4, 1918, Συμπλήρωμα Πα

ραρτήματος, πίν. 12 καί σ. 27. 
2 Peirce-Tyle.r, 'Ένfi.> dν. Π, πίν. 1701 171, Α. Πρβ. καί Ch. Die.hl 

Εν Syria, 7, 1926, πίν. ΧΙΧ-ΧΧΙ. 
a Έπl του πρώtου : Ρ e. i r c e ~Τ y 1 e r, 'Έν1τ' d.ν. ΙΙ, πίν. 144, τ: Ο ποτ:ήριον 

εύρίσκεtαι έπi τfις 'Αγίας Τραπέζης. 'Επt τ:ου δευτέρου Peirce- Ty1er, 
"'Εν-&' ιlν, Π, πι ν. 140 Α, τ:ουτο κρατεί δ πρΟς ciρισ-ι:ερά ΊησοΟς. 

4 Βλ. Α. G r a b a r, Recherches sur les influences orientales dans l'art 
balcanique, Paris, 1928 (Publications de la FacultC des Lettres de l'Univer
site de Strasbourg, fasc. 43), 8~ κ.έξ, καί τό.ς έκεt παραπομπάς. 'Επίσης τόν ωJτ:όν 

1 

Εtιλογία τοϋ άγίου Συμεών 

κ ' ' ' δ ' ' ,ατ~ την πε:ιο ον ταυ_:ην γενικως η χριστιανιχ1) τέχνη κάμνει, δύναταί τις 
να ειπη, κα:αχρησιν του σταυρού, {Ητουσα αύτΟν ε!.ς τ1Ίν χείρα της Θεοτόκου 
βρεφοκρατουσης 1

, του Ίησού βρέφου.; εLς τα γόνατα τη,.. μητοό,. του 2 τω-ν 
"Α 'J c , ~ ... ~ ' 

γγε .ων εκατερω{1-εv τού {t·ρόνου της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου s, του "Αγ-
γέλου εlς ηΊν Προσκύνησιν τών Μάγων 4 &κόμη καt είς nlν χείρα προσωπο
ποποιllσεων ~. <Υπεστηρίχ{}η δτι ό σταυρΌς εlναι χαρακτηριστικΌν τών μαρ
τύρων G' τούτο δμως ίσχύει δια τους μετcl η)ν Εlκονομαχίαν χρόνους. Είς 
την προεικονομαχικlΊν ΕποχlΊν σπανιώτατα βλέπομεv τους μάρτυρας κρατούν
τας σταυρόν, ό όποίος δμως εlναι μεγάλων διαστάσεων 7 • ς Ο μικρΌς λοιπΌν 
σταυρΌς εlς τ1Ίν χείρα άγίων κατα τους προεικονομαχικοUς χρόνους δεν 
σημαίνει δτι ο-οτοι εlναι μάρτυρες, δπως κατΟ: τfιν κυρίως βυζαντιν-fιν Επο
Χliν. Πράγματι δε περl τ·fjς Ι\ίάρ{}ας, τfjς μητρΌς του Θαυμαστορείτου, γνω 
ρίζο~εν δτι δεν eμαρτύρησεv, &λλ' eκοιμή{}η εν εtρήν!]. Περ\ του Κόνωνας 
δ:ν εχομεν χαμμίαv ε'ίδησιν, &λλα δυνriμε{}α να είχάσωμεν δτι καl οUτος δΕν 
είναι μάρτυς 8 • Περl του σταυρού είς nlν χείρα τfίς Μάρ{}ας Εξεφράσαμεν 
&νωτέρω τiιν ύπόftεσιν δτι πι{}ανΟv νcf. σχετίζεται μΕ ώρισμένον Επεισόδιον 
&νεφερόμενον εlς τΟν βίον τού Θαυμαστορείτου 9 • Πάντως καl αν '~l εlκασία 
αϋτη {}εωρη{}fi πιΊJ-αν1l, μένει 1l παράστασις τού Κόνωνος. Οϋτω καl δ μι
~ρ~ς σ:αυρΌ? εl.ς χεί~ας μ,fι μαρτύρων, δ πως f1 lVIάρftα καl ό Κόνων, φέρει 
ημας εις χρονους παΛαιοτερους της Εlκονομαχίας. 

εν L'art bjτzantin chez 1es slaves. Pn~111ier ι-ecueil dediέi i 1a ιneιnoire de Τlι. 
Usdanskij, Paris, 1930, 267. 

1 

'Αργυρά πuξlς του Grado : Ν. Κ ο η d a k ο ν·, Είκονογραφία τfις Θεοτ:ό
κου (ρωσ.) Πετρούπολις 1914, Ι, σ. 295, είχ. IU9. 

2 
Έλεφάνtινον άνάγλυφον Έ{}ν. Βιβλιοfi,fικης Παρισίων · Κ 

0 
n d a k 

0 
v 

'Έ,•-&' d.ν. Ι, σ. 225, εLκ. 146. . ' 
2 

Κοπτ:ικόν άνάγλυφον τ:ου Μουσείου του Κα·ίρου: Kondakoν, "Εν<&' &ν. 
Ι, σ. 223, είκ. 144. 

4 Έλεφάντι·νον &,·άγλυq;ον του Ερεττανιr.οϋ Μουσείου : D a 1 t 0 η, "Ε\"&. &ν 
σ. 211, είκ. 126. 

0 
Μικρογραφία τοίί συριακού κώδ. 341 τfις 'Ε--&ν. Βιβλιοf.Ιήκης τΟΟν Παρισίων 

W ιι lff, Altchr. und byzant. Kunst, Ι, σ. 292, εικ. 275. 
6 

G. de J e r ρ h a n i ο η, La voix des monuments, Nouvelle sέirie, 
Roma- Paris, 1938, 308, 

1 Η. D e 1 e h a Υ e, Cinq leςons sur la ιnethode haghiographique Bru· 
~ell:s, 1~34, 125. Π.ρβ. καi τ:Ύjν παράστ:ασιν του 'Α γ. Λαυρεντ:ίοu μετ:αξι'ι των' ψηφι
δω-ι:;ων τ:ου~ Μαυσωλειου τijς Γάλλας Πλακ.ιδίας εtς ηlν Ραβένναν : Μ. v a n Β e r
c h e m ~Ε. "~ 1 ο u z ο t, Mosalqnes cbn~tiennes, Geneve, 1924, σ. 95, είκ. 109. 
, , 

11 

Μετα~υ τ:~ν ε!.ς τ:ό .Σuναξά?ιον ,άναφερομένων ιiγίων με τό Ονομα τοϋτ:ο 
~;ταρχοuσι δuο ~αρτuρες και εlς οσιομαρτυς. Ol χρόνοι δμως, κατα τ:οι'ις όποίους 
εζησαν ο15tοι, δεν σuμπίπτ:οuν με τΎjν εποχηv του ΣuμεΟΟν Θαυμαστ:ορείτου καί συν
επώς καL τοϋ έκ '\'εκοι:Ον ciναστάντος Κόνωνος, Βλ. &νωτ:έρω, σ. 81 σημ. 4. 

θ Βλ. dνωτέQω σ. 86. 
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Είς δμοια συμπεράσματα μι1ς όδηγεί μία ακομη ληπτομέρεια, 1) {}έσις 
δηλαΜι τών χειρών του Συμεο)ν πρΟ του σηl1'1ους μΕ τΟ:ς παλάμας πρΟς τα 

Εξω. Καl ιl χειρονομία αϋτη, τiις Οποίας αL σημασία-ι είναι πολλαί, κυριαρ

χεί πραγματικως κατα τσUς μετα ηlν Είκονομαχίαν χρόνους. <Υπάρχει δμως 

καl είς μνημεία του 5ου καl 6ου αtώνος, ί.δίως εlς Ελεφάντινα &νάγλυφα 

&νατοί~ικii; προελεύσεως 1
, καθ·Ο)ς καl εlς ψηφιδωτιJ. τΥjς Ραβέννας 2

• <Ώστε 

καl 1l λεπτομέρεια αϋτη δΕν εlναι ξένη πρΟς η)ν προεικονοκλαστικ1\ν τέχνην. 

Προτου &φήσωμεν ηlν πλευρCι.ν ταύτην του δίσκου, είναι &νάγκη να 

προσ{}έσωμεν Ολίγας λέξεις περl του σχ1lματος των γραμμάτων, ίδίως τΥjς 

μεγάλης ΕπιγραφΥjς, τfiς περιβαλλούσης nlν παράστασιν. τα γράμματα τfiς 

Επιγραφfις ταύτης παρουσιάζουσι πλείστας &.ναλογίας πρΟς τας Επιγραφας 

τών Εκ τών <Αγίων τόπων «εUλογιών», περl . τών Οποίων Εγένετο λόγος 
:ανωτέρω s. Εlς τας f:πιγραφCι.ς των ε"lς τΟν .βαν αίώνα &ναγομένων"' ΕU

λογίών τούτων τΟ σχfιμα ώρισμένων lδίως γραμμάτων είναι πανομοιότυπον 

πρΟς ηΊν Επιγραφ1Ίν του Ίiμετέρου δίσκου 5
• Οϋτω δύναταί τις μετ' &σφα

λείας να συμπεράνη δτι Ο δίσκος δΕν απέχει 'ίσως πολiι χρονολογικώς &πΟ 

τας ευλογίας. 

<Υπολείπεται Ίlδη πρΟς Εξέτασιν ό Επl τΥ}ς δπισ{}ίας πλευρCiς του δίσκου 

εύρισκόμενος σταυρός. (Εlκ. 2). "Ό,τι Ιδίως τΟν χαρακτηρίζει είναι f] ίσχυρ& 
πλάτυνσις τών κεραιών κατα τα Cί.κρα καl oL τρείς σφαίρα ι α1 κοσμοίiσαι αυτάς. 
Κατ&. τΟν 6ον αtώνα, καl &ργότερον &κόμη, ot σταυροl μΕ πεπλατυσμένα τα 
·ακρα τώνκεραιών, &λλιJ. μΕ μίαν σφαίραν είς έκάστην γωνίαν αUτών, είναι λ(αν 
συv1i{}εις_καl Επl τών εUλογιών, περl τών όποίων &νωτέρω Εγένετο λόγος 6 , 

1 Βλ. Kondak_ov, 'ΈνiJ.' &ν. Ι, σ. 217 κ.έξ. εtκ. 139, 145,·146. Πρβ. καΙ. 
·τΟ:ς έπt τfjς Κα&έδρας τοϋ ΜαξιμιανοiJ, εtς την Ραβένναν, σκην&ς τfjς συναντήσεως 

'Ιωσiιφ καt 'Ιακώβ, Οπως και τοϋ πο.λλαπλασι'"tσμοiJ των πέντε Ciρτffiν, παρό. G. Μ Ο· 
ra·tb, Die Λfaximianskatl1edrn in IZavenna, Fι-eibιιrg in Breisgau, 1940, πίνα· 
κες, Ciνsu &ρι&μήσεως, εtς τΟ τέλος. 

2 Ψηφιδωτόν τοϋ Βαπτιστηρίοu τό':ιν Όρ&οδόξων: Μ u r a t ο f f, 'Έν&' α_,,. 

πί':. xyrπ, "'Αγ. 'Απολλι'\•άριος ό Νέος: B·eι·cb-eιn-Ciouzot, 'Ένfl·. ά,ι. σ. 
127 κ.έξ. εtκ. 145, 149, 152 "κ. α. 

3 Βλ. ά'\•ωτέρω σ. 88 σημ. 1. 
4 D a 1 tΌ n, "Εν&' άν. 623. Ό D. Τ a 1 b ο t R i c e, B:_γzantine Art, Οχ· 

ford, 1936, 165, τiις Εύλογίας τη; συλλογfjς τiiς 1\lonza, τfjς σποuδαιοτέρας &1i:O τάς 
ύπαρχούσας, χρονολογεί ιlπΟ τοϋ 7ou αίίίJ\·ος. Είναι Εν ι:ούtοις γνωσtΟν δτι u.ί Κύλο

γίαι ·αυται τ;ης Monza Εδωρήi:f·ησαν ύπΟ τoiJ πάπα Γρηγορίου τοϋ l\Ιεγάλου (590 · 
604) εί; τη,, βασίλισσαν τ;ών Λογγοβάρδων Θεοδελίνδην. Βλ. Κ a u f m a n η, Hand~ 
buch, 593 κ.έξ. 

5 Διό. τό Α, Υ, Ω βλ. Garruci, Storia della aι·te cristiana, \li, Prato, 
1880, πίν. 434.8. 'Επίσης δια τΟ Α καί. Θ, πίν. 435.1. 

6 G a r r u c i, 'ΈνΒ·' dv. ;τίν. 434.8. 
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κα&Ο:ις καl Επl &λλων ανατολικών μνημείων 1
• ~Αλλ& καl παραδείγματα σταυρών 

μΕ τρείς σφαίρας είς τ&ς γωνίας τών χεραιών, Ο. ν καl σπανιόΗερα, f.ν τούτοις 
δΕν λείπουν κ α τα nlν προεικονομαχικ1)ν Εποz.1Ίν &π Ο τα μνημεία τfίς ~Α νατολΥiς 2

• 

Αί &νωτέρω μακραl &ναλύσεις μάς fφερον είς τΟ -θετικόν, ώς το{ιλάz.ι

στον νομίζω, συμπέρασμα δτι ό δίσκος, ό Jπασχολών 1lμU:ς, cJ:ν1lκει είς χρόνους 
παλαιοτέρου; τiiς Εικονομαχίας. Πολλαl Ενδείξεις μU:ς fπεισαν Οτι ή Επl τliς 
κυρίας αUτου Οψεως παράστασις Ο:ντιγράφει ό)ρισμένην λατρευτικilν εtκόνα 

ύπάρχουσαν είς ηΊν ΙνΙοιπlν του Θαυμαστοίι Ορους καl παριστάνουσαν τΟν 
ΣυμεΟη μετα τiις μητρός του καl του Κόνωνας, τών Οποίων τοl1ς τάφους 

προσεκύνουν oL Επισκεπτόμενοι ηΊν Μονήν. Εlναι πι-θανΟν ότι 11 λατρευrιχ1l 

aUnl είκι1ν εύρίσκετο ΕντΟς τfις νέας Εκκλησίας, Οπου καl oL τάφοι του Συ
μείi)ν καl τfις μητρός του, 'ίσως δΕ καl του Κόνωνας. Ταύτης τiις ύπΟ των 

Επισκεπτών προσκυνουμένης εlκόνος φυσικΟν είναι νU: παραδεχ&ώμεv δτι aν
τίγραφον είναι 1l παράστασις Επl τοίi δίσκου, τΟν Οποίον οί προσκυνηταl 
&ναχωρούντες Ελάμβαναν εκ τfις Μονής χάριν εUλογίας. CH εlκΟ)ν αϋτη, 11 
χρησιμεύσασα ώς ύπόδειγμα είς τΟν τεχνίτην τού δίσκου, λογικΟν είναι να 
παραδεχ1'tώμεν δτι {]ι) Εδημιουργ1i-θ·η εUttυς μετU τΟν {}άνατον του Συμεών, 
δηλαδ1Ί μετΟ: τΟ Ετος 592 3

• Τούτο Εξάγεται &πΟ η)ν στεν1Ίν σχέσιν &ρισμέ
νων λεπτομερειών, τΟ:ς όποίας παρετηρ{ισαμεν Επl τσU δίσκου, πρΟς μνημεία 
τών χρόνων τοίi ~Ιουστινιανcυ καl των εU&Uς μετ' αlJτόv. Ώρισμf:ναι (J.λλαι 

λεπτομέρεια-ι ε'ίδομεν δ τι δΕν μάς Ε πι τρέπουν να κατέλ&ωμεν Εντευ-θ·εν του 

7ου η τών &ρχών του 8ου αlίίJνο;. Καl -a,α 1Ίδύνατο 'ίσως να ύποτε1'tfι δτι δ 
δίσχο; εlναι βεβαίως &ντίγραφον της παλαιάς εί'.χόνος, της εύρισκομένης εlς 

-e _, ~ιι"'' , , I η~ιν ΜονΥιν του ""αυμαστου ορους, α,, εγενετο εις χρονους μεταγενεuτεροι•ς 

τfίς ΕΊκονομαχίας, τοιαύτη δμως είχασία πρέπει &πολι)τως ν' &ποκλεισθ·Ώ. 
Είναι γνωστΟν Οτι oL βυζαντινοl τεχνίται, &ντιγράφοντες fργα πολiι παλαιό

τερα της Εποχfις των, τα διεσκεύαζον συμφώνως πρΟς τ&ς καλλιτεχνικUς &ντι
λήψεις τών χρόνων των καl του κέντρου, εlς τΟ όποίον εlργάζοντο. Άπόδει

ξις ή μικρΟ: εlκι1ν του Συμεό)ν, τfις μητρός του καl του Κόνωνος εlς τΟν Πα

ρισινι\ν κώδ. Suppl. g-r. 27, {εlχ. 3) περl τής όποίας &ρκετΟς λόγος Εγένετο 

ι Peiι-ce·TJ.'ler, "Εν&. Ο.ν. ΙΙ, πίν. 176 Α. C. IJι-eusser, Υοι-d· 
mesopotamische Baudenl{m3.ler altchrist1icher und islaιniscl1er Zeit, J....eipzig, 
1911, Λεύκωμα, πίν. 60.3,65.2. 

2 Prensser, "Εν&' dv. πί''· 20.1. Τοιούtοu σχήματος σταυροi, μεταyενε
στέρων χρόνων, δλλό. κατ' άπομίμησιν &.ναμq:ιβόλω; παλαιοτέρων προτύπων~ διεσώ
&ησαν πολλοi είς άρμενικ(l μνημεία. Βλ. ]. S t r Ζ:).τ g ο \v s k i, Die Baιιkunst der 
Arnιenier, \~7ien, 1918, Ι, σ. 288, εiκ. 326, δεξιά, σ. 326, είκ. 371. 

g ΤΟ ε τος τοϋ -&ανά ι ου τοϋ Σι•μεc.Οv (592) fξηκρίβό:ισεν ό D e 1 e h a y e, 
Saints stylites, LVVΠI. 
ΕΠΕiΗΡΙΣ ΕτΑΙΡΕIΑΣ ΒVΖΑΝΤΙΝι:;:ιΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος IH, 7 
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&νωτέρω. Λϋτη, U.v χαl προέρχεται UπΟ τΟ 'ίδιον με τΟν δίσχον dπρότυπον, 

δμως Εχει διασχευασ-&Ύj κατα τας καλλιτεχνικcΧς &.ντιλΊlψεις του 12ου αιώνος· 

ή Επl τοίi δίσκου δμως παράστασις, όJς ε'ίδομεν, οUδf:ν στοιχείον τf)ς τέχνης 

τών μετU η\ν Εικονομαχίαν χρόνων παρουσιάζει. 

Οϋτω δυνάμε&α ν&. χαταλ1lξωμεν εlς τΟ συμπέρασμα, τΟ Οποίον δΕν νο

μίζω δτι &.πομακρύνεται τiiς πραγματικότητος, δτι ό δίσκος ό &πασχολΊlσας 

ήμάς κατεσκευάσ{}η καηΧ τΟν 7 ον αLώvα. 

eH ΕξαιρετικΊl σημασία τού μικρού μολυβδίνου δίσκου, του &ποτελέ

σαντος τΟ itέμα τfις παρούσης μελέτης, εlναι καταφανής. "Αν τα χρονολογικα 

συμπεράσματα, εLς τα όποία καταλΊlξαμεν, εlναι &κριβη, τότε Ίl Επl του δίσκου 

παράστασις ε"ίναι 1l παλαιοτέρα, αν δΕν &πατ&μαι, μέχρι τούδε γvωση) ε'LκιΟν 
στυλίτου 1

• Αϋτη δεικνύει δτι Ο &πΟ του 10ου κυρίως α'Lώνος διαδο{}εlς ε'Lς 

η)ν βυζαντινην τέχνην τύπος &σκητού Επl του κίονος είχε δημιουργη{Ηi πολ

λοUς αιώνας πρότερον εlς τ&ς χώρας, δπου Εζησαν κατα τΟν 5ον α'Lώνα 

δ παλαιΟς Συμεών, δ Επινοήσας τΟ φοβερΟν αUτΟ εlδος τfίς &σκ1lσεως, κα

&00ς καl δ ΣυμειΟν Θαυμαστορείτης κατα τΟν 6ον. Ό δίσκος μάς διέσωσε 

τΟν &ρχικΟν τύπν τοϋ Θαυμαστορείτου, προ του ούτος μεταβλη{}·iJ κατα τοl!ς 

μεταεικονομαχικοUς χρόνους, Οπως μάς διέσωσε καl η)ν εLκονογράφησιν Επεισ

οδίων Εκ του βίου του ΣυμεQ)ν γνωστών μόνον Εκ τών βιογραφιών αUτοϋ, 

τ&ν Οποίων Ομως ουδεμία μέχρι τοΊJδε &πεικόνισις ύπηρχεν. <Ομοίως Εξ αυ

τού λαμβάνομεν κάποιαν Lδέαν τiiς ε'Lς η)ν Μονi)ν του Θαυμαστοϋ Ορους λα

τρευτικfiς εLκόνος τiiς ::rροσκυνουμένης ύπΟ των Επισκεπτών. ς0 μικρΟς τέ

λος αUτΟς δίσκος εlναι τΟ μόνον μέχρι τούδε γνωστ.Ον &ντικείμενον τΟ προερ

χόμενον δ.πΟ τΟ περίφημον μονασηlριον τΟ λαξευΠΕν εtς η)ν βραχώδη κορυ

φην τοϋ Θαυμαστοϋ Ορους 2
, τού δφείλοvτοc; τΟ Όνομα και τ'ι)ν φήμην του 

ε'tς τΟν περίφημον Συμεών. 
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΑΟΣ 

ι Παλαιοτέρα βεβαίως εΙvαι 1l Επιπεδόγλυφος fπl μαρμάρου παράστασις τοίι 

Άγ. Συμεc:Ωv τοίι πα.λσιοϋ, 1Ί εl•ρεitεϊσα μετα πολλών άλλων ftραυσμάτωv κατα τιiς 
άνασχαφιiς τοίι Μαρτυρίου παρ&. τη,, 'Α1'τιόχειαν, καΙ. Ο.ναγομένη είς τ&. τέλη του 5ou 
-11 τας &ρχιlς τοίι 6ou αίΟΟ,•ος. Βλ. Antioch-on-tbe-Oωntes, ΠΙ, Princeton, 1941, 
πίν. 25, c/.ριft. 456. Πρβ, σ. 145, Ο:ρι&. 456 καΙ. σ. 130, Ο:ριft. 4.56. Δια τt)ν χρονολο
γίαν αVτό&ι σ. 124 (Still\~·ell) καl 135 (\Ί\Teitz1nann). 'Επί τοίι ftραύσματος δμως 

τούτου δSν σΦζεται παρα μόνον ή βάσις καl μέρος τοίι κορμοii του κίονος, κα&ώς 

καL τΟ κάτω Ο:κρον της αίρετfjς κλίμακας, δια τi]ς όποίας α,•ήρχοντο ot επισκεπτόμε
νοι τΟν στυλίτην. 

2 <<ΧερσL λαξευτών εlς βά{}ος κοιλάνας (δ Συμεών) τ.fιν τοiί Θαυμαστού κορυφήν 

Ορους μονόJ.ι{).ον η μονοφυή μονήν dπειργάσατο, f}ς μέσον αVτοφυij λαξεύσας κίονα, έν 

αύτφ τCι:ς βάσεις UΟ.ετο ... », σuμφώνως πρΟς ηlν περιγραφi]v τοίι 'Ιωάννου Φωκα, Επι

σκεφ&έντος τΟ μοναστήρων κατά τΟ 1177, Recueil des historiens des Croisades, 
Historiens grecs, Ι, Paris, 1875, 529. 

I 
I 

ΕΤΟΥΡΚΕΥΣΕΝ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΙΡΟΥΤΖΗΣ ;' 

Α' ΓΕΝΙΚΛ 

~~'~'~)' ,_ 
') ' c τ αυτην εντος ο ,ιγων ετων 

'Η Ciλωσις τfις Κωνσταντινουπο ~εως και η με , , , ) , ' , 
c - 1 ' εις την Ανατο ,ην και εις 

Εξαφάνισις πάσης Ελευ{}έρας ,ελληνι'χ),ης πδοα,χιτωε~~~μών καl διακρίσεων : ϋ.λλοι 
~ , , ' 0 &φορμη μεγα1ων ι • ,... _a_-

n)ν Ευρωπην, εγενετ . ~ ' c ' δε'ν δύναταί τις ν' &ντισταυη 
, - c οίραν εις την οποιαν 

Εδέχftησαν το ,πραγμα ως ~ - ~&ωμανικiΊς επικραηlσεως Εν Επιγνώσει τού 
καl ϋ.λλοι &:ντεδρασαν κατα της ο , c ' ~π'ι ι~σσαρας πεοίπου α'tώνας 

, ' Ί tουσαv να υπνωση ε ι. ~ 
δτι &ντεπροσ~πευον τη~ μ;'' I , - ' Παλ~ιολόγων Εποχ11 Civδρας ίκανούς1 
'Ελλάδα. , Ανεδειξε λοιπον η τ~ ~ευ:α:α ~ω; ους α' μφιΓ)όλους δειλσUς καl φιλο-

' "Ε)) - α'J)α και αvυρωπ ι ' φρονίμους και • ,ηνα':> '\ ' ' - ~ δ ' η τουλάχιστον 
" ' - " ύ δια τους &νftρωπους τη':> ρασεως, , ' 

ζώους. Αν δε τουτο ισχ 1J- )) - -))ον 'ισχύει διa τοiJς ταγοiJς εχει-
' , δρασι ν π ο " ~.ω μα '' • , 

τοUς προωρισμενους εις ' ' c ~ 'ννοώ Καl α1Jτοl διεκρί,9'ησαν εις 
- ) ,... ' πνευματικους ηγετας ε . ' ) ' 

νους των ~αων, τους , ) ' Ε' ον δΕ :χαl η)ν ύποχρέωσιν οι ω-
' , , ,.. ' "ς τοUς απο.εμους. -ιχ ' · " , 

τους ευψυχου"' και ει r-' 'Α ο) η-,.. χαl Δύσεως εlς οιανδηποτε 
- r ,_ • - να Εκλέξουν μεταςυ Δ να τ I, '=' • ' c c - ' 

γιοι τη':> εποχης < 1 cy 1 I "ντω'" εκείνοι Ol οποιοι κατε-
'δ καl αν κατέτασσαν εαυτους. παρχου\ ο '=' ' ' π' 

μερι α " ' . ~ ' , . ίασαν tllν 'Ορ-θ-οδοξίαν καl ύπηρετησαν τον ~
φυγον εις την ΔυσL\' εθυσ ' c ")) ' ' -οι ύπέμειναν τής &νατολικης 

, ξ' c ' και οι α.ωι οι οποι ~ 
παν και ενους ηγεμονας, " Oc - δ' νανται πάλιν ν&. διαιρε-&οίJν εις 

β , 1ν δουλειαν. ι πρωτοι υ , , 
βαρ αροτητος' tl ~ ' Δ' σι ν άριν &τομικfις τακτοποι1lσεως και αποφυ-
τσUς καταφυγοντας εις την υ' '!: " )ου'-"ων τ1Ίς καταπτώσεως τών Έλ-

, • ) ') ος και των επακο' υ 
ΎΊ-1ς τη-, ερχομενης .α ι ωπ . , ' 'Ορ"οδοcίαν "' - · ' ' ' _cι·υσιασα~ιτας nrν υ '= - - ~Α ο/ηr- χαι εις τους υ · • 
ληνικών Κρατων της νατ \ "' '. - ' ' "τών μελετωμ.ένης καl Ελπιζο-
καl τfιν Πατρίδα προσκαίρως χαριν της υπ αυ 

, ,_... , " ι ε ο σιιωποίησα τΟν ''εολογισμΟν τ ο u ρ-
ι 'Οφείλω &ρχη&εν '\'α εςηγ_rισ~ ο,: Χ-~ . 'π(ιονησιν του έλληνικοίι ·yένοuς· 

, , δ } , • μεtιι της εζωιιοσιας α ~ , δ , 
κεύωι δια'',~ η,ωσ~ ~ην ' ' - ποό- ~iν γραφ1lν 'Αμιρούτζης,διετiωησα τη·ν ι~ 
δι'αUτό δSν εγραψα "'εξωμοσε\».δΩ~' - ς~ 1_ 'ρQο",ερον <&ι'ι. f:προφέρομεν Άμιρου-

' " δε ομενην ενω ο u· " , , 
τοίι τζ δρ{}ογραφησιν ως παρ α δ' δ ' - ιωtα τό &μιράς, μολονότι κατα t:αυς 
τσης {ύποκορ. τοίι &μιρίiς). •Έγραψα ε \αδτ~υ - ι Πρβλ "Εδωχε τόν τοίι 'Αμοιρa 

β 'ου f:γράφετο και ια του ο · · , _ , , 
χρόνους του πρωτο εστιαρι , <I ΙΙΙ 1930 σ. 160 7. Περι του ετυ-

, Σ χ 0 λ α ρ ι ο υ Απαντα ι ' ' , ..., l923 
-&άνατον» Γ ε ω ρ Ύ ι 0 υ ,...... _Q_ δ ί δ η ·ν ε_,, περ. Λαογραφιq. Ι ι - • 

λ"ξ, ρ(iςπρβλΣι:~ανυου β2Ο'λ 
μου τiϊς ε ι::ως.αμι ,' Α.ξ,: Ν~~ "Ελληνικfις 1, 1933, σ. 519 - α εν . 
σσ. 369 • 70 και Ίστορικον ε ιχ.ον εα, 

d:μιρίiς. 
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μένη; τοίi Γένους &vαστάσεως, βοη-θ-είg του zριστιανιχοU κόσμου τiϊς Δύσεως. 

Παραλλ11λως εLς η\ν ~ΑνατοΗιν Εμειναν &φ" ένΟ:::; Εκείνοι οί όποίοι Εξισλαμί

σθησαν χάριν τfίς διατηριlσεως JCροσόδωv 11 αlπ1ϊς τfjς Ιδίας των &itλίας 

ύπάρξεω;· οί τοιοUτοι πρΟς οlJδΕ:ν Ελογίσαντο τΟ δουλεϊiον "Έ-θ·νος, κal οί 

Cί..λλοι οί όποίοι ύπέμειναν τ1\ν -&λί1.)πν, διότι δρ{}Wς διέγνωσαν δτι 1l {}έσις 

αύτών ήτσ μετι.Ι τού Λαοϊi: αUτοl &νέλαβον, διrJ. της Έκκλησίας καl. τ&ν ύπο

λειμμάτων της Παιδείας, δια τllς διεισδύσεως εlς nlv Διοίκησιν μετU ταϋτα, 
ηlν κα1tοδήγησιν τού δοχιμαζομέ.νου "Ε{t·νους καl περισσότερον Εξ αί'πών Επ11-

γασεν 1Ί κατιl τΟν 19. αΊώνα &ρzόμενον "Ελευι'}ερία τf]ς <Ελλάδος η &πΟ ηlν 

Επίδρασιν, τΥιν εUεργετι:χ1Ίν &.ναμφισβηηlτως, τών Έλληνικών Γραμμάτων 

δια τΥ]ς δψίμου &.ναγενv1lσεως ε'ί.ς ηΊν Δύσιν, Ην fσzον o'L Εχεϊ μεταβάντες πρΟ 

της άλώσεως 11 μετ~ αUηΊν καταφυγόντες σοφοί. 

ΤΟ {}έμα μΕ &.πησχόλησεν &.πό τινω-ν Ετών καl δια δύο δημοσίων διαλέ

εlς τfιν σειραν τfjς <Εταιρείας Βυζαντινών ΣπουδWν Εκηρύχ&ην &ναφανδΟν 

ύπfρ τών παραστα1Ί-έvτων εΊς ηΊν δουλείαν τοϋ μαρτυρικοϋ ήμών 'Έί1νους 

μΕ Επl κεφαλΥ]ς τών &.ληί1ών αUτών μαρτύρων τού πατριάρχου Γενναδίου τοϋ 

κατ& κόσμον Γεωργίου Σχολαρίου. 

"Η fρευνα τfjς προ·ι:στορίας τfjς ύποί1έσεως Εγένετο α'Lτία τΥ]ς περl ~Ιω

σfιφ Βρυεννίου (&ρχηγοϋ τlΊς φιλανατολικfjς μερίδος) μονογραφίας μου. 

ΠλΊΊν τού Βρυεννίου δμως, εν συνεχείg μΕ &πησχόλησεν εlδικώτερον Ίl στά

σις &νδρΟς πολυπράγμονος καl &ντιφατικού, τοϋ φιλοσόφου λεγομένου Γεωρ

γίου 'Αμιρούτζη του Τραπεζουντίου. 

Ό ο Αμιρούτζης Εκοσμ11{)'η μΕ δλα τα Επίlt·ετα τα παρακολουftοUντα τας 

πράξεις τΥjς &.πιστίας καl προδοσίας. ΦιλενωτικΟς εtς Φλωρεντίαν, Εχί1ρ0ς τfις 

ύπογραφείσης Ενώσεως Εν 'Ανατολή, πιστ<)ς ύπουργΟς τών βασιλέων τf]ς 

Τραπεζοίiντος ύπηρετών καl προδίδων· αUτοlις εlς &ποστολάς, πρωτεξάδελφος 

τούρκου πασσα, χάριν τοϋ Οποίου Επρόδωσε τΟν τελευταίον ~"αUτοκράτορα καl 

ηΊν-Τραπεζούντα, φίλος χαl ύμνηηΊς του Μωάμε&, {t-εολόγος καl φιλόσοφος, 

ΕρασηΊς γράψας {}ερμσUς &ρχαΊ:κοlJς στίχους, Εξώμοσεν Εν τέλει, ΟJς λέγεται, 

&φού τα τέκνα. του ύπηρέτησαν τοi1ς σκοποUς καl τας δρέξεις τοϋ Πορι1-ητοϋ. 

ΣκανδαλοποιΟς ε'Lς τΟν δεύτερον γάμον του, ΊJποστηριχηΊς τilς Έκκλησίaς κal 

εχllρος αυτης, καταδυναστεύων τοvς προκαllημένους τijς Όρllοδοξίας ό Άμι

ρούτζης ετυχεν επαίνων καl ψόγων· τΟ πάι'Ί-ος δΕν εlναι &:μέτοχοv εtς τα περl 

αύτοϋ παρ~ &νωνύμωv Lδίq: παραδο{}έντα. 'Ίσως είναι τυπικΟν παράδειγμα 

&:νδρών LκανΥις μορφώσεως καl φυσικfις εUφυ'l.ας, δρώντων Ciνευ Ελπίδος εΊς 

στιγμιJς χαταποντισμοϊi. ςΩς εκπρόσωπος τοϋ κόσμου αUτοU επέσυρε τ1Ίν προσ· 

ΟΧllν μου καl σΊlμερον {}έλω να δώσω μέ'ρος τών συμπερασμάτων τfjς περl 

α1Jτου Εργα<!ίας ·μου. Χωρlς να γίνω συν1lγορος τοϋ πολυπλάγκτου &νδρός, 

{}(ι φροντίσω να έρμη-vεύσω τα περl αU,τοϊi παραδο-θ·έντα καl Εν συνεχείq: η)ν 

προσωπικότητά του. 

'Ετούργ.εuσεν ό ΓεώQγιος • Αμιρούτζης ; 
101 

Β' ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

, "Ι β " οοικο- Κ ρ ι τ ό-
π ' 'Α οούτi11 διέλαβεν δ σύγχρονος του μ ριος ιστ ~ . <:. 

ερι μι~ ' , ) ' - " ' · ρακτ>Ί-' 1\ιr .. 11 FHG V "Ιστοριαι παρα του οποιου χα . · 
β ο υ λ ο c (παρ υ. ·.ι u e r , ~ , "· . ' 

,._ ; Γ ' ω" ς «φιλοσοφίαν Ciχρος, δση ;τερt τε το φυσικον εz.ει χ~ ι 
οι':,εται ο · J\... ' ' ' ~ Ι ~ ' ς των 
~ ' 1 _Q 1 ματικόν τ" καl γεωuετρικον χαι τας ανα ,ο ιια 
δογματικον το τε μαυ1 - · ..__ · , δ' ' 

- . ' "' - ~ ο' τού Πεοιπάτου κα'ι τilς Στοciς, προσετι ε και 
&οιftuων και οσα των απ ..... _ 
π1~1ΊQΊ1ς ·πcί.σης- εγκυκλίου παιδείας ρητορικ1iς τε .•.. και ποιητικ~ς>>. , • 

Ποολαβόντως περl τοϋ Γ. Α. Ομιλεί δ Σ.ί~cβε~στ~ος , υροπ~υΛο~ 
Vera H:istoria de Unione non verae) Εξ αφορμη~ της στασεω~ς το~ φιλ~ 

( I ~ - Σ 'δω τiΊς Φλωοεντίαc. Αί κρίσεις εlναι δυσμενεις, ακριβως 
σοφου εν τη υνο . ~ ~ ~ _ - ο {} δ 'ξ , 

' - • I - 'Α οούτζη απέναντι τοίi αρz.ηγου των ορ ο ο ω'\ 
λογύ) της στασεως του μι_, · 

Μάρκου ΕVγενικοϊi. ~ , , - " Δ ', 
. , - ) , - " "))ιΊς δράσεω• τού Αμιρουτζη σιγουν ο ουκας, 
Πεοι της πο ιιτιχ:ης 1l α' • ~ _ , " 1 

φ ~ ζ- ' " Λ Χα/χοκονδύλης. 'Λ .. πεναντίας δυσμενεις ει ναι οι γρα-
ό Γ ραντ ης και ο . ·' · · ' 'Ι ' 

, , , - 1c"O , , δλα- του τclς μορφι'ι.ς (Πολιτικη στορια, 
ψαvτε"' το Χοονικον του .1 ι υφ -:ο , 

-:. ,"' <Ι , "Εκ{)εσι" Χοονικll, Ψει•δοΔωρο{!,έου Χρονοyραφος 
Πατριαρχικη στορ ι α, _ ':> ... , 

χ/π) Kal τούτο {}α ΕρμηνευΊ5·υ περαιτερω. ~ - ~ . 
. ,; . . ' - , Γ Α είναι χαl 1"! σύγχρονος αυτφ επωτοι.ο-

Πηγη πληοοφοριων ;rι:ερι · · " ~. ,, 
' , δ' :Ι·ο, Ευγενικού Γ. Σχολαρίου, Φιλέλφου, :rνlιχ. ΑποστοΛη, 

γραφια και η · ~ ' , • • "δ ) ο 
Θεοφάνους τοϋ Μηδείας κλπ., περΊ 11ς περαιτέρω, χαcθ,ως γ,αι το ι ιον φι' -

λογικόν του Εργον καl 1) &λληλογραφί.α του. 

' 'Ι-' "Αιιο Νεωτέοα βιβλιογραφια περι . ~ ,. , • , ' R 

1) 
Κ Ν Σ ιi (}α ς: Νεοελληνικι'1 Φιλολογια. Εν Αllηναις 186c,' σσ. 

· · , 'δ ·- "Ε)) ' " ' ·Α. ν δ ρ ο ν ι κ ο υ 
6~- 3 . Γεώργιο< 'Αμιρούτζης. 2) Oρllo ο'ος .. ας υπο • ' , Α 

" , . ') υ Έν \ειψία 1872 σσ. 11\1- 20: Γεωργιος μι-
Κ Δημητρακοπου ιΟ . J • ' ' ' {}·-

., ζ 3) Τ - α υ τ ο υ. "Επανόρ{}ωσις σφαλματων ... μετα τινω-v ;τροσ η 
ρουτ ης. ου · , 1 " " ν ϋ Γ ~ Α.uιο 

- Τ ' . 1879 σ !=) [δπου πεοl ανεκδοτου φιιωσοφ. εριΟU το · · ~ · ""' 
κων, εργεστη "" . L' , ... L e r a η d. Georges AnιirιιtzCs. ~Εν 
&ποκειμένοu [ν Φλωρεν.τ,ιι.ι]. 4) Ειη .. g 903 . 195-204 'Εν σ. 200-5 
ΒΗ de XV et XVI sιecles. !Π, Pa:ιs ,1 ~σ. . . ', ' -Σ ω τ -

καταγράφο'\ιται τα' σφζόμενα του φι:ωσο~?υ. ;)~6~ ι:ρ~: πκ:i ... ~ r 11 a r ~1 
t ά δ ο υ. <Ιστοοια Βυζ. Λογοτεχνιας σ. , - Υ ί 

ρ''" Α; 237 239) 6)'ΗλίαΠ.Βουτιερίδη: 'ΙστοριατηςΝε~ε,
αυτουι σσ. • ' · _ , , - ' τοίι 1800 "ι\_{}ηναι 
ληνι){Υις Λογοτεχνίας &π Ο των μέσων του ΙΕΠ α ι ων~ ς μεχρ'ι I ο υ . "Α~ι~ούτσης 
(1924) σσ 218- 21. 7) Ά ν(} ί μ ο υ Α. α π α ο π ο υ , . -
,.' ' ; '"ΕΕ 4 1928 σσ 279β- 81β. 8) Μητροπολίτου Τραπεζουντος 
Ι εωργιο" εν 1n ; -• , · , _ ~ 

,' [Φ ) ' δ ο υ] , 'Η 'Εκκλησία τΎjς Τραπεζουντος, εν 
Χ ρ υ σ α ν(} ο υ ι ' ι π π ι ' . , ' - 2b 520 - 1. Άξιό-
'ΑQ, 1n3o (=' Αρχείον Πονrου τομοι 4- 5) σσ. 314 , _ 

υηναις "' ,, • ζ ' ) 'τη του 
λογος εlναι καl ll περαιτέρω βιβλιογραφικ&ς χαταχωρι ομενη με ΙΕ 



102 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

Ά ft. Π α π α δ οπού λ ο υ Κ ε ρ αμέ ω ς (1884), εκδίδοντος δ.λληλογραφίαν 
του Γ. Άμιρ. κα\ Θεοφάνους Μηδείας. 

ΤΟν Γ. Α. ένδιαφέρει καl η σχετικfι πρΟς τΟν καρδινάλιον Βησσαρίωνα 
βιβλιογραφία, εξ 1lς ε[δικώτερον δ.ναφέρω : 

α') Kardiηa1 Bessarίoη a1s T!Jeo1oge, Humaηίst und Staatsmaηη 
... vοη L u d w i g Μ ο h 1 e r, Paderborη 1923 (Α' τόμος 8° μέγα σ. VIII 
+432). Εtς τον τρίτον τόμον, έκδοftέντα τiρ 1942, σσ. 422-4, δημοσιεύεται 
καi dνέκδοτος τοϋ Βησσ. πρΟς ~Αμ. €πιστολ1l. β) R. Loenertz: Pour 
1a bίographie du cardίηa1 Bessarίoη. Έν περ. Orieηta1ίa C11rίstiaηa 
Periodica 10, 1944, σ. 116 - 49. [Έν τfi μελέτ() παρατηρΊ\σεις ε1ς διατριβi}ν 
τοϋ Mohler· Εξετάζεται έν α\Jtfi Lδίq; ό χρόνος τfις γνωριμίας τοίi Β. μΕ τΟν 
Γ. Άμ. σ. 132, 138]. γ') Ά χ ι λ λέω ς Α. Κύρου: Βησσαρίων δ 
'Έλλην: Άih]ναι 1947 Α' -Β' (περ\ Γ. Άμ. tδία Α' σσ. 165- 6 κα\ Β' 
σσ. 92- 4). -

Περαιτέρω σημει& τα eκδο&έντα ~ργα τού Γ. Άμ. 

1) Noua traηs1atio primi 1ibri Geograpl1iae Cl. Pto1omaei. .. τυπω
&εν τiρ 1514 περιλαμβάνει: Georgii Amirucίi Coηstaηtiηopolitaηi opus
culurn κλπ. Περιγραφi] παρa Ε ΠJ. L e g r a η d, "Εν&' &νωτ. σσ. 194- 5. 
2) Μ ί g η e : Patrologia Graeca τόμος 161, 1866. col. 723 - 28 περιλαμ
βάνει η)ν 1\πιστολήν: Γεώργιος δ Άμιρούτζης Βησσαρίωνι [e codicίbus 
regiίs 2966 et 3043. Ή tπιστολΊ) το πρ&τον ετυπώΊ'fη παρa Β ο ί s s ο
η a d e: Aηecdota Graeca V σσ. 389- 401]. 3) Ποιήματα Γεωργίου του 
Άμιρούτζη νυν το πρώτον 1\κδιδόμενα ύπο Σ π υ ρ. Π. Λ ά μ π ρ 0 υ ΔΙΕΕ 
2, 1885, σσ. 275- 82. [Έκ κώδικος 263 Μ. Διονυσίου 'Αγίου "Ορους 17. 
αί. τα ποιήματα σσ. 279- 82 εLναι πέντε έξ ών δύο πρΟς τΟν Μωάμεθ- τΟ 
τρίτον περl Χρόνου, τα δΕ τελευταία Ερωτικά. co Λάμπρος συνεκέντρ~σε 
πληροφορίας περ\ του ποιητου]. 4) Γεωργίου 'Αμιρούτζη: 'Ανέκδοτος ε\Jχ1) 
προς τον Θεον [8κδιδομένη ύπο Σ π υ ρ. Π. Λάμπρο υ εν] ΝΕ 3, 1906, 
σσ. 51-55. [Έκ κώδικος Μ. Βατοπεδίου 410, 15. α!.: E\Jχi} !κέσιος 'Αμι
ρούτζη η i5μνος προς Θεόν]. 5) Σ π υ ρ. Π. Λάμπρο υ: 'Η περ\ άλώσεως 
Τραπεζουντος 8πιστολi] του Άμιρούτζη [προς Βησσαρίωνα εξ 'Αδριανουπό
λεως 11 Δεκεμβρ. 1461, ή &νωτέρω ύπ' δ.ριtf. 2] ΝΕ 12, 1915, σσ. 476-8. 
[Βελτιώσεις τών γραφών των παρισιακών κωδίκων, κατα τΟν cod. Vat. gr. 
1416]. 6) [Περιγραφi] καταλοίπου Σπ. Λάμπρου ΡΜΕ'] «Λεονάρδου 'Αρ
ρετίνου προς Γεώργιον τον Άμιρούτζην περ\ πολιτείας Φλωρεντίνων» ΝΕ 14, 
1920, σ. 237. [Έκτου cod. 16 Laureηt. Pl11t. 60 φ. 69α 72β εκ σελίδων 
2 8ου]. 7) Dr. L 11 d w ί g Μ ο 111 e r: Eiηe bίsher verloretle Schrίft vοη 
Georgίos Amίrutzes iiber das Κοηzί1 ηοη Floreηz, Hera11sgegebcn vοη
Περ. Orίeηs Chrίstίaη11s Neue Serίe 9, 1920, σσ. 20-35. [Το κείμενον 
σσ. 24-35: «'Αμιρούτζη του φιλοσόφου προς ijγεμόνα Ναυπλίου Δημή-
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τοιον, περl τ ίΟν Εν τlj Φλωρεντινυ συνόδφ συμβεβηκότων» Εκ cod. XCIII 
Nr. 25 τfις εν Ρό)μ1) Vallίcelliana. ΊΌϋ κειμένου τούτου τμllματα είχε δη~ 
μοσιεύσει Λέων ό ~Αλλάτιος, χειρόγ. δε Εγνcδριζον. ό Δημητρ~κόπουλος και 
' Κεοαιtεύ-]. 8) JVI ar t i η J 11 g ί e: La Professιon de fοι de Georges 
ο - , • , . 0 6 193" 
Amiroutzes au concίle de Flore11ce. Περ. Echos d Oπent <J • • • ι, σσ. 
175- 80. [σσ. 176- 8 το κείμενον: «Γνώμη κυρίου Γεωργίου του Άμη
οούτζη, 1lν Εδωκεν Εν τί] Φλωρεντίrf ενώπιον του βασιλέως κα'ι τού πατριάρ
;.ου>> εκ cod. Paris. 3043 f. 16'. 'ΑκολουΊ'fεϊ μετάφρ,ασι_:; εlς, γαλλικ1\ν]. ~) 
'Ανέκδοτος πραγματεία τού Γ. Άμ. <<Διάλογος περι της εις Χριστον πι
στεως μετα του βασιλέως τών Τούρκων)), καρπΟς τών μετc'ι του Νlωάμε& Β' 
Ί'fεολογικ&ν του συζητήσεων (κατa Κ. Σ ά {}α ν: Νεοελλ. Φιλολογία, 'Αθ·. 
1868 σ. 62)" λατινικ1) μετάφρασις &τελ1)ς cod. Paris, l~t. 3395 f. 83r: 
«Georgiί Ameruzae, ιna.gηi Trapezu11tis 1ogothetae Dιa1og11S de fιde 
ίη XPVM habίtus cuιn rege T11rcar. Titu1us dialogί P11ilos~pl111s ve: 
de fide>>. το προοίμιον τfίς τοιαύτης μεταφράσεως δημοσιευμενον π:αρα 
Ε 111. L e g r a η d : "Ενι~' ii.νωτ. 201-4. 

Τέλος σημειώ η\ν ύπόλοιπον &.λληλογραφίαν του ~ Αμιρ. ιωl τU.ς γνω
στα-- ποCι-- αUτCηι f.πιστολiiς καl πραγματείας : 

':> .... ':> I ~ 'Ε{) 
α') Λ. Κ. Δ[ημητρακοπούλου]: Μιχα1)λ 'Λποστολης, εν ν. 

'Η εοολ. Βρετοϋ 1870 σσ. 354- 64. Έν σσ. 359 - 64, κατ& κώδικα Μονά-
μ " ' ' ' ' -

χ ου : <<Τού αVτού Μιχαηλ 'Αποστόλη Λόγος Συμβ?υλευτικο~ π:ρο,ς τ~ν αυτ~υ 
κηδεσηlν μηνίσαντα, δτε εlς δευτέρου; &φίκετο γαμους· χαι περι των τριων 

πα{}ών τi\ς ψυχ'i1ς>>. 
Kαtl·c1ς εσημείωσεν δ Ε 111. L e g r a η d: 'ΈνΊ'f' &νωτ. Ι, 1885, σ. 

LXVII, δ cod. Parίs. ηο 1760 (aηcieη foηd grec), περιέχων τον wς CJ.νω 
Λόγον, εΊς τΟν τίτλον αυτού καl πρΟ της λέξεως Λόγος (f. 249r) «πρΟς 'Αμι

ρούτζην τΟν φιλόσοφο'\Φ, 
β') Μαυρογορδάτειος Βιβλιο&1\κη. 'Ανέκδοτα Έλληνικδ. ύπο Ά !t. Π α

παδοπούλου Κεραμέως, εν Κωνjπόλει 1884. Έν σσ.18-35: Θεο
φάνης Λ1ηδείας καl Γεώργιος 'Αμηρούτζης. 'Εν τύ ανακοινώσει ταύτη π:ε~ι
λαμβάνονται Επτα μΕν f.πιστολαL μεταξl! τών δύο &.νδρών- &νταλλαγείσαι, ών 
αί τέσσαρες τού Νlηδείας πρΟς Άμιρ. χαl αL τρείς τοϋ Άμιρ. πρΟς τΟν Ι\iη
δείας μία δε του 'Αμιρ. προς τον Κριτόβουλον (τον γνωστον !στορικον) δι' 
ής συνώδευσ8 ηlν πρώτην πρΟς τΟν Μηδ. &πάντησίν του δ φιλόσοφος. Με
ταξl! τfις 4 καl 6 Επιστολίiς παρεμβάλλεται f.πιστολ1l τού Ι\1ηδείας πρΟς Γε
ράσιμόν τινα ίερομόναχον (σ. 26) δπου λόγος περL τών γνωμών τού Άμιρ. 

Αί Επιστολαl Εξεδό{)ησαν Εκ τού κώδ. 6 τού Γυμνασίου Μιτυλ1lνης, 
γραφέντος τ {ρ 1569. CO χρονισμΟς των Επιστολών ώς γραφεισών δ1)1J·εν με
ταξiJ 1461-63 ε! ναι λανθ·ασμένος, στηριζόμενος ε[ς πρόληψιν τού Α. Παπαδ. 
Κεραμέως, καft' 1\ν δ 'Αμιρ. sξισλαμίσΊ'fη τiρ 1463 (πρβλ. σ. 22)! 
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γ') Lettres Inedites de Mic!Ίel Apostolis pnbliees d'apres les ma
nuscrits du νatican aνec des opuscules iω§dits du meme auteur ... 
par Hίppolyte Noiret, Parίs 1889. Περl Γ. 'Αμ. σσ. 46-7. 'Εν 
σσ. 83-4: Έπιστολ1] I.XIV: iι Georges Amίroutzίs (fίn 1466- 7). δ') 
Cent-dίx Lettres Greques de Franςois Filelfe ... par Emile Legrand, 
Parίs 1892, σσ. 120-21 [30 'Ιουλίου 1465 εκ Μιλάνου] Φραγκίσκος ό Φί
λελφος Γεωργίcρ 'Αμοιρουκίφ φιλοσόφφ χαίρειν [ΣυστατικΟν &ρχιτέκτονος 
Averulino]. σσ. 303-5: Jean Eugenicos: Τφ 'Αμοιρούτζη. Δύο επιστολαl 
'Ιωάννου τοίi εUγενικοii πρΟς Γ. Άμ. "Η πρώτη εκ τοϊi Paris. Grec. 2075, 
f. 324r καi Ίl ~τέρα 2075 f. 303r. Ι) σσ. 303-4: Χρύσεέ μου &δελφέ. .. προ
νοίας τινΟς τd ο'ίκοι τύχοι. ΙΙ) σσ. 304-5: ~Αδελφf: περιπό{}ητε καl σοφώ
τατε ... σUδΕν γdρ δτι μ1) παρΟ: φίλου καL ταύτα τοιούτου καλΟν καl τερπνόν. 
Άμφότεραι &νεδημοσιεύ-&ησαν fJπO Σ π. Π. Λάμπρο υ : Παλαιολόγεια 
καi Πελοποννησιακa τόμος Α'. Έν 'Αθ·. 1912-23 σσ. 154 καi 204. 

ε') L. Μ ο l1l e r: Bessaτion ΠΙ, Paderborn 1942. σσ. 422-4 : 3 
<Βησσαρίων> τq:, Άμοιρούrζη. 

~Εν τcQ τόμφ τούτφ Εδημοσιεύ{}η ιΊ πρΟς τΟν Γ. ~Αμιρ. Επιστολ1) τοίi 
Βησσαρίωνος έκ rou κώδ. 533 της Μαρκ. Βιβλιο{}1jκης. Το βιβλίον δεν ε!δον 
Ετι, μ1) ύπάρχον Εν <Ελλάδι, tJ)ν Εν αUτcQ δμως Επιστολ1)ν πρΟς Γ. ~Αμιρ. 
γνωρίζω καi Εκ φωτοτυπίας τού κώδικας καi Εξ dντιγράφου τfjς Εκδόσεως, 
εUγενώς παρασκευασ{}·έντος μοι ύπΟ του συναδέλφου κ. Th·i. "Ι. Μανούσακα. 

Τέλος σημειώ βιβλιογραφικώς σημαντικ1)ν Επιστολ1)ν τού Σχολαρίου 
περl Γ. Άμιρ. (1449-50) επ' εtκαιρίg τi'jς ε!ς 'Ιταλίαν &ποστολijς του ώς 
πρέσβεως· δ Γ. Άμιρ. Εγένετο κομιστ1)ς δώρου τού α\Jτοκράτορος Τραπε
ζούντας, πρΟς τόν, λα'ίκΟν Ετι, Σχολάριον, δστις δια τf]ς Επιστολης εUχαρι
στεί τον δωρητΊ]ν βασιλέα: CEuvres compli:tes de Gennade Scholarίos. 
'Γome IV, Parίs 1936, σσ. 453-4 : 'Επιστολ1] XXVIII : Γεώργιος Σχολά
ριος τQ) βασιλεί Τραπεζούντας. 

Γ' ΑΙ ΚΑΤΗΙΌΡΙΑΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΩΝ 

Ι. τΙΝΕΣ ΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ 

ΠολλαL εΙναι α'i κατα του 'Αμιρούτζη αLτιάσεις τών συγχρόνων καl με
ταγενεστέρων του, mϊτινες συνοψίζονται ώς έξης: 

α') <Ότι κατα μΕν τ1lν Εν Φλωρεντίq: Σύνοδον ώμολόγησε τΟ filίoque 
καl ύπέκυψεν εtς τΟν Πάπαν, επανελcθχl:Jν δ' εlς 'Ανατολ1lν μετεστράφη εlc: 
&.νι'tενωτικΟν καl Εγραψεν εναντίον τίϊς ψευδούς Ενώσεως. ΕLς τούτο διέκρινα~ 
παλιμβουλίαν. β') "'Οτι, δ.ποσταλεlς ύπΟ τού αUτοκράτορος Τραπεζούντας είς 
την Δύσιν ώς πρέσβυς, επρόδωσε τα συμφέροντα τfiς Αυτοκρατορίας είς τοUς 
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Γενοάτας. γ') Ότι, χαριζόμενος εlς τΟν πρωτεξάδελφόν του Ι\·Ιαχμοlπ πασσdν, 

Εδολιεύ&η τΟν τελευταίον αυτοκράτορα Τραπεζοϋντος Δαυ·ϊδ ΚομνηνΟν καl 

παρέπεισεν αUτΟν νΟ: παραδώση ηlν πρωτεύουσαν κα'ι τΟ κράτος του εlς τΟν 

Σουλτάνον. Τοϋτο χαρακτηρίζεται ώ; προδοσία. δ') 'Ότι προσέφυγεv είς _τΟν 

Πορ{}ηηiν, τΟν εκολάκευσε δια στίχων, ύπηρεσιών και παραχωρΊiσεως των 

υίών του καl επέτυχε nlν εlίνοιάν του. ε') 'Ότι εν συνεχείg εz.ρησιμοποίησε 

τ1Ίν tσχύν του παρCι τCQ Πορίtητiϊ, διδ: να πιέση nlν Μεγάλην 'Εκκλησίαν, 

δπω; τψ παράσχη dδειαν παρανόμου γάμου, ζώσης ετι τiiς νομίμου συζύγου 

του. ς') 'Ότι παρέδωκεν επιστολ1)ν της Κομνηνfις, συζύγου τοϋ Ουζοlηι Χα

σ&.ν εlς τΟν ΠορΗr}τΊlν, προκαλέσας οϋτω τΟν {}άνατον τοϋ αίχμαλώτου α{Jτο

κράτορος Δαυ,ίδ καl τf}ς οικογενείας του καl ζ') 'Ότι τέλος εξισλαμίσι'}η καl 

ό 'ίδιος, άκολουίtllσας κατα τούτο τα τέκνα του. 

'Η διαπραγμάτευσις των δ.νωτέρω αtτιάσεων {γ δ.π1lτει tδίαν συγγρα

ψl)ν περl τfjς ζωΊiς τού Άμιρούτζη, διU ηlν Οποίαν δΕν υπάρχει ενταύcθ·α δ 

&παιτούμενος χώρος. Ώς εκ τούτου εξέλεξα ηΊν τελευταίαν κατηγορίωι, ηlν 

κορωνίδα τών λοιπών, δια να εξετάσω τi]ν προέλευσιν καl τΟ βάσιμον αlπϊϊς. 

~Εκ τών &λλωv κατηγοριών συνεξετάζονται δσαι σχέσιν Εχουν πρΟς ηΊν κατα 

τού ~Αμιρούτtη διαβολιlν καl εξηγείται εν τέλει 1'1 δλη στάσις του φιλοσόφου 
εν συναρηiσει- πρΟς τοUς καιροUς καl ηΊν κατάπτωσιν τfις πίστεως παρCι τοίς 
λογίοις τijς έποχiiς. 

Π. Η ΠΛΓΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΏΝ 

ΠρΟ δyδο1lκοντα ετών ό Κ. Σάfi·ας γράφων περl τού Άμιρούτζη, επι

πολαίως πως, τΟ Ετος τοϋ -θ·ανάτου του Οποίου Ε-&ηκε τψ 1475, εσημείωσε 
τα έξf}ς: «καl όμολογ1)σας μετ α τών τέκνων τΟν μωαμε&ανισμόν, ώς &ντάλ

λαγμα τfjς Εξωμοσίας, ετιμ1i-θη μεγάλως ύπΟ τοϋ Σουλτάνου» 1
• 

Καl δ Ά{}. Παπαδόπουλος ΚεραμεiJς τφ 1884 eγραφεv δτι ό ΟΑμιρού

τζης, άλούσης τi'jς Τραπεζοϋντος, «μετ<'< διετij χρόνου διατριβ1]ν μεταβάλλει 

σiJν άπάση τϋ οlκογενείq; τΟ έαυτοίi {}ρΊiσκευμα>> 2
• 

Καl δ Κρουμπάχερ δ' Εσημείωσεν: <<f:ξισλαμισ{}εlς μετΟ: ηΊν &λωσιν τΎ\ς 

Τραπεζούντας (1461) "· 
Ή πληροφορία συναντdται καl είς νεωτέρους μελετητάς. Είς εξ αUτών 

λέγει : Ή 'iστορία &.ναφέρει Οτι εγινε μετα του υ ίου του προδότης καl της 

1 Νεοελλ. Φιλολογία σσ. 62 - 3. 
2 'Ανέκδοτα Έλληνικα σ. 19. Περιέλαβεν οϋ;;ως ό ΚεραμεUς καl η'ιν δυστuχfj 

σύζυγΟ\' τοίί φιλοσόφου εlς τοUς ύπο-&ετικώς έξισλαμισ-&ένtας ! 
s Κρουμπάχερ-Σωτηριάδου: 'Ιστορ. Βυζ. Λογοτ. Β' σ. 769. 
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{}ρησκείας του καl τfίς πατρίδος του, ώς εlχε γίνει καl τού βασιλέως του>> 1 , 

Ετερος δΕ περl ~ Αμιρούτζη γράφει : «&ργότ:ερα Εξισλαμίσηη δημοσίφ> ". 
Τέλος ό Σπ. Λάμπρος, ό κal ίκανΟ: &νέκδοτα τοϋ Άμιρούτζη δημοσιεύ

σας, λέγει περl αUτοϋ : «Έν ψ Επιστέλλων πρΟς τΟν Βησσαρίωνα γράφει δτι 
ό υίΟς και μαστιζόμενος καl αίκιζόμενος ύπΟ τού δεσπότου δπως fξομόση 
αποποιείται νU. προδώση ηlν πάτριον δόξαν' έτέρω{}εν μανθ·άνομεν δτι οι, 
μόνον ό υίΟς Εξάψοσεν, &λλα καl αUτΟς ό πατήρ, δστις κat &πέβη διώκτης 
των Ομογενών καl δμο1Jρ1lσκων ... CO Άμιρούτζης f)πάτα τους πάνταο> s. 

'Εξ U.λλου ό Legrand aμφιβάλλει δια τον eξισ),αμισμόν, στηριζόμ;νος 
εΊς η)ν ΕπιστολΥιν τοϋ Μιχαηλ 'Αποστόλη πρΟ'ς τΟν Γ. 'Αμ. 4 , καl ό "Αν{}ι
μος Παπαδόπουλος, διστάζων να παραδεχ{}fί τΟν ΕξισλαμισμΟν εκ τοϋ ΊlJρυ
λουμένου β' γάμου τού Γ. 'Αμ., Επάγεται: <<cH πολιτικ1l καl πατριαοχικ1Ί 
clστορία Κωνσταντινουπόλεως λέγει ό'τι ούτος εlσελθ,ων ε'Lς τΟ σεράγια~ iγι
νεν dγαρηνός, &λλ' Εκ τfίς δλης περl αUτοίi &φηγήσεως, Οσον &φορ(ί εlς τΟν 
γάμον του μετα τfiς χ1lρας τοίi ΔουκΟς τών 'Α{}ηνών, φαίνεται δτι ήτο Χρι
στιανός>> 5 • 

Κατα ταύτα τΟ πρόβλημα τΥjς Εξωμοσίας εχει τε{Ηϊ. "Απομένει να ερευ
νη{}ή πώς προέκυψε τΟ ζ1lτημα και αν &λη{}εύη καl εlς ποίας ίστορικας πηγας 
δύναται να στηριχ{}fί 11 πι{}ανΥι αϋτη Εξωμοσία η 11 &ναίρεσίς της. 

ΠΙ. Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

ς0 άμέσως πρΟ τού Σά-&α Εγγύτερος πληροφορφ;ής, ο οποίος, δυστυ
χώς δια τΟν 'Αμ., εσχε καl τf}ν μεγαλυτέραν δυναηlν δι' Επανειλημμένων Εκδό
σεων διάδοσιν, είναι ~ Χρονογραφία του ΨευδοΔωρο-&έου, βιβλίον μέγα, 
&ντιφατικΟν καl σπουδαϊον, κατc!. τοίiτο δ" &ξιόλογον Οτι είς δημωδέστερον 
ϋφος κα{}ίστα προσιτα πάμπολλα τfjς δ{}νικΥjς 1'1μών L·στορίας καl τΥjς ίστορίας 
τΥjς 'Ανατολής γεγονότα εLς τΟν ύπόδουλον καΊ Ελπίζοντα ςΕλληνισμόν. 

'Εκ του Χρονογρ.άφου τούτου μεταφέρω τα τμ1lματα Εκείνα τα περιέ
χοντα τdς κατd τοίi Γ. 'Αμ. κατηγορίας, άναμείκτους με πληροφορίας περl 
α~τοϋ &πο τής iίλώσεως τiϊς Τραπεζοϋντος κ.§ξ. (1461). 

1 Β ο υ τ ι ε ρ ί δ ο υ: Ίστ-ορία της Νεοελλ. Λογοτεχ\•ίας σ. 219. 
2 Ά χ. Κύρου : Βησσαρίων ό 'Έλλην Β' σ. 94. 
3 Σ π. Λάμπρος: Έν ΔΙΕΕΕ, 2, 1885, σ. 276. Ό Hody: De Graecis 

illustribus, 1742 σ. 177, όρμη-&είς έκτης Πτ:ρχ. 'Ιστορίας της Εν Turcograecia ώμί· 
λησεν περL Εξισλαμισμοίϊ τοϋ Γ. Άμιρ. 

4 L e g ι· a n d: ΒΗ de XV et XVI s. τόμος ΠΙ, 1903, σ. 198. 
.. • 

5 :"lEE 4, 1928, σ. 28Οβ, Πρβλ. 280α «'Αλλ' οϋτ:ε καί Οτ:ι Εξώμοσεν ό ίδιος 
ειναι_ βεβαιον». 

' • 
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<<ΤΟν δΕ βασιλέα κUρ Δαυ"Ι:δ Υ.αl δλους τους Ciρχοντας τοUς Εβαλεν είς κα

ράβια καl τους Εφερεν είς nlν Πόλιν. ΤΟν Καζαβίτην με δλην του nlν γε
νεάν, τΟν μέγα μεσάζοντα Άλταμούριον, τΟν φιλόσοφον Άμιρούτζην τΟν 
πρωτοβεστιάριον. Τοίiτος Υιτον εγyονος τοίi Ίάγαρη &πΟ nlν μίαν του -&υγα~ 
τέρα, άπΩ τΎιν CJ.λλην ήτον "έγγονός του ό 1\'Ιαχμουτ πασιdς καl. Υιτον εΊς Σερ
βίαν ύπανδρευμένος· καl ό πρωτοβεστιάριος καl ό ΜαχμοlJτ πασιU.ς ήσαν 
πρώτοι Εξάδελφοι. Καl τούτος ό πρωτοβεστιάριος fιτοΎ Επίβουλος τού κυρ 
Δαυtδ καl αUτΟς Εκαμε καl τΟν Σουλτάν<Η' καl fιλ{}ε κατα τr]ς Τραπεζοϋντος 
καl Εκαμε τΟν κυρ Δαυ"Lδ καl Επροσκύνησε. Καl δ ~ Δαυtδ fιτον &νitρω
πος cbμός, Ciνανδρος, άνάξιος τού Ονόματος. Καl ό πρωτοβεστιdρmς Ετιμήitη 
μεγάλως &σαν Επr]ραν τΥιν Τραπεζούντα dπΟ τΟν α\J&έντην καl &πΟ τΟν --εξ
άδελφόν του. "'"Ητο δΕ πεπονηρευμένος, εUμ.ορφος, Επιτήδειος, ύψηλός, εϊς τΟ 

δοξάρι &αυμαστός. 
"Ο δΕ Σουλτa:νος 'έβαλε τd παιδία τοϊί Άμιρούrζη εlς τΟ Σεράγιον καl 

αVrόν lκαμε ΤοVρΚΟJ'. 'Έδωκε γοϋν ό Σουλτιiνος του κUρ Δαυ'Lδ χώρας δια 
ζωοrροφίαν, πλ1lν τΤJν -θ·υγατέρα του δΕν τΥιν ΕπΥιρεν, άμε Εδωκέ την γυναίκα 
τού διδασκάλου του καl πολλα Επcίσχισε να τ1lν κάμη Τούρκισσαν, άμ1l δΕν 
l1δυν1l&η' ϋστερον Εχωρίσ{}η την καl Εδωκέ της ό Σουλτάνος d.νdπαυσιν. 

"Υ στερον Εκαμεν ό Σουλτάνος με τΟν σUζο\Jν Χασάνην μάχην καl Οταν Εκί
νησε να Uπάγη κατ' αUτού d.πεκεφάλισε τοϋ κυρ Δαυ"'ι:δ τΟν πεν-&ερόν του 
[τού Χασι1ν} καl δεν Εγ·μώρισε κανε(ς τίς fι αlτία. 

crΟμως ό ρη-&εlς πρωτοβεστιάριος τlϊς Τραπεζοίiντος εlχε γυναίκα νόμι

μον καl παιδια μετ' αUτfις. Καl δταν Επfiρε τ1lν 'Α{}ήναν ό Σουλτάνος Εκοψε 
τΟν 'Αφέντην [της], τΥιν δε γυναίκα του καl τα παιδία 1lφερεν είς η)ν Πόλιν 
καi i]τον πολλα ομορφη, {ίυγατέρα Δημητρίου τοϋ Άσάν. Καl ό πρωτοβε
στιάριος ΊΊγάπησέ την πολλU καl Εζήτει την δια γυναίκα καl Επαρακάλει τΟν 
Πατριάρχην πολλα να τοϋ συγχωρήση, ό aσυνείδητος, να nlν πάρτι. Δεν 
ή&έλησε γούν ό Πατριάρχης και α·δτΟς τΟ είπε τού [Νlαχμοi!τ} πασι&: καΊ 
Εκραξε τΟν Πατριάρχην καl τΟν μέγαν Εκκλησιάρχην, ανδρα σοφώτατον καl 
νομιμάριον καl δπαρακάλεσέ τους δια τΟν Εξάδελφόν του τΟν πρωτοβεστιά
ριον· καl αUτοL δΕν fι{}έλησαν. Καl ό πασιάς τΟ είπε τού "Αφέντη {Μ ωά
με& Β'] καl κόπτει τc!. γένε·ια τοίi Πατριάρχου και σχίζει nlν μύτην τοίi 
'Εκκλησιάρχου. Ό δε μιαρΟς πρωτοβεστιάριος έπι)ρε τφ' καl Εμοίχευέ την. 
ΠλΥιν ή ·θ·εία δίκη fκαμε nlν κρίσιν. Καl Επαιζε τΟ ταβλl μίαν ήμέραν καΊ 
άπλώνει να :π:άρη τΟ ζάρι καl Εκεί &πέ{}ανε καΊ ύπfιγεν εί.ς ηlν γέενναν του 
πυρός. Ό δε πατριάρχης i\ξεβλή{ίη καi 1:γινεν ό κiJρ Μiiρκος ό Sυλοκα

ράβης [1466]» '. 

1~Βιβλίον 'Ιστορικόν ... Ένετ:ίησι 1786 σσ. 422 - 23. 
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!\'. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΗ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 

Κατd τΟ τμ1iμα τοUτο τΟ Ενδιαφέρον 1Ίμ&ς, ό Χρονογοάφος dντ}εί dπΟ 
τΟ ' ~ Χ " ' ' Υν,ωστο~" ω'ς" QOJ-'ικ!JJ! του 1570 1

, παραδεδομένον μέχρις l)μώ\' κατΟ: δια-
φερουσα~ αΛλ~μων μορφάς. Βέβαιον φαί'\'εται δτι οί συvτάκται της πρΟς τΟν 
Μ: Crusιunι αποσταλείσης διμόρφου, πλ1lν συμπιπτούσης ε'Lς πολλά, Πολιrικιj:; 
και ~ατρια~χικ1]ς ~Ιστορίας, Εχρησιμο;τοίησαν χρονικU.ς dναγραφάς, ών 1Ί κυ
ριωτερα και κοιν1) δι1lyησις Εγράφη ίκανΟ:ς δεκαετηρίδας παλαιότεοον καl 

~ ' ' ' 1 ~ 14 ο " ' ουχι μετα' το α 2 λσφαλέστερον φαίνεται σιlμεροv δτι δ Ο.λλως λόγιος ~ 
μητρο;πολι~,η~ Μονε~βασί~ς Ίερ~iJεος 4 προσέt}ηκέ τι να εtς Οσα ;cροηγουμέ
νως ειχεν αλΛος γραψει εις nlν Εκθεσιν Χροι•ικ1)v 5 καl Wς Εκ τούτου ό με-

1 Πρβ.;ι Τ h. Ρ Γ e g e i·: Die Chωnik νοm Jabre 15ϊ0. << Dorotheos» νolll 
Monembasιa ιιηd Manuel Malaxos. 'Εν ΒΖ 11 1902 σσ 4 -1r χ π δ 

' λ , - ' • • · ο. ρ. α π α ο. 
π ο υ, ο υ: Περι της Έλληνι;6'jς 'Εr.r.λησιαστικij; Χρονογραφίας του ICZ' αlWνoc Εν 
~ερ. Εκκλησιαστιr.Ος Φάρος 9, 1912, σσ. 410 ~ 54. Τελευταϊος fπραγματεύ&η τό .&iμα 
0 

D. ~ι: s s ο : Cωnica de1a 1570. Tnrcognecia 1ιιi Cnιsius. Crongrafele Ίui 
D~ωteι, εν, Studi~ Istorice Greco · H.on1&ne, Βουκουριiστιον 1939 τόμφ Α' σσ. 53·86. 
Τα. κατ α τας Εκδοσεις τοϋ ψευδοΔωοο{}·έου πραγματεύεται ό Λ ά μ π ρ 

0 
ς, Εν ΝΕ, 16, 

19~2, ~σ. 137 · 90. Βιβλιογραφίαν περ!. τijς 'Εκ'fi·έσεως Χρονικης κα!. σχέσεωc αότf]ς 
προς τον Χρονογράφο ν του Δωρο-θ·έου συνεκέ·ντρωσεν ό Κ "Α μ α ν, 

0
, ,·,, ~ε 'Ε-' λ 

' 1 1998 · · · ~ '=' '" ρ. , .. ηνι· 
κα ' ~ , σσ. 45 · 47 ση μ. Πρβλ. τοϊi αUτού Κ. 'Αμάν τ 0 υ : Τρεί:c κώδικες τού 
Χρονογραφοu· πeρ. "Ελληνικα 1, 1928, σσ. 45. 70 κα!. G y u 1 a 11ιr ~ • k, 
"Α -ι: · . 1\'J.Oravcsι. 

γνωστος κωδι, της Έχ{Μσεωc, περ. "Ελλ11νικα 2 1929 σσ 119 23 κ ' -
δ ξ - ' ~ ' ' · · .- ρητικος κω· 
~ του ~ρονογραφου, .περιέχων τοπ ι κο υ Ενδιαφέρονως προσ-&ήκας καΙ. τ1)ν ίστορίαν 

της Ρω~ιας, περι~γρα;η ύπΟ τοϋ Ν ι κ. 'Ι ω. Π α π α δ ά κ ι : Βιβλιοκρισία παλαιου 
χειρογραφου βιβλιου εv Περ. Δελτίφ ΚΦΣ έν Χανίοις 1928 Α' 86. 96 

2 'Ε , • R , σσ. . 
σχατως ~ , . ~ο e η e Γ t z : Autonι- dιι Chronicon l\-fajus attribιιe a 

Georg:s Ph.rantzes, εν Mιscellanea Giovanni Meι-cati ΙΙΙ, 1946, σσ. 273 . 311 ει:,. 
τασε την σ!εσ,ιν τοϋ ΨεuδοΦραντζij ποΟ; τfιν Χρονογραφίαν του ΨεuδοΔωροiΗο~ (;;. 
296 · 301 της ,α,~ωτ. μελέτης του) καταλήξας δη τΟ τμημα τΟ δφορων εlς τα γεγονότα 
1391 · 1514 το αντιστοιχουν πρΟc n)·v Πολιτικ1)ν "Ιστορίαν (1391 11•78) πρ, t 

• ' ' ~ . υ J αγματι «es 
nn_e Γ;c~ηςι?η abre~ee en gι-ec littfraire». 'Αντι&έτως δπΟ της εκστρατcίας Σελιμ 
;ου Α, εις τη; Περσιαν (1514) ή Χρονογραφία του ΨεuδοΔωροtΜου και {ι Πολιτικfι 
Ιστορια διαφερουν παρ' δ/..ον δτι διηγουvται τα αύτά. 

3 
Περl αUτογράφων του •rερο-&έου ποβλ. Ρ ι· e g e Γ • "Εν-θ·' α',•ωτ σ 11 'Α)) 

λ ' ' ~ . . • • . 'vη· 
ογραφι~ν του μετα, του Κυρίλλου του Λουr.rίρεως περιλαμβάνει δ %Wδιξ 420 του 

μετοχ. του Πα να γ. Ταφου Κωνσcαντινοωτόλεως. 'Εξ άλλου Ποοφύοιο-" ό .,
0 0

• ν 
Ν , • δ , , ... "' "'' r. τ ;τι μητρ . 
• ικαι~ς, υ.~ο tακονο~ ετι ~ διατελ~ν ,εν Μόσχι& τιί) 1597 &ντέγραψεν ιδιοχείρως του 
Ιερο-&εοu_ Μονεμβασιας «Συναγωγην εν πεζϋ φράσει περt τf]ς &μωμήτου πίστεωc τών 
Χρισηανων». Πρβλ. Σ π. Λάμπρο υ : Κατάλογος Ι σ. 184 (=Μ 'Ε - , 
''OU 2128, 5). ' . σφιγμε· 

4 Οiίτο; Εξελέγη μf:ν Μονεμβασίαc μετό: τόv 'Α;τοι'λιον του- 1578 
~ ,., , &πέ-&ανε δΕ (;) 

πρΟ του Μα"Lου τοϋ 1593. Χ ρ. Π α π α δ ό π ο u Ι ο- · 'Εκ•) 
, • "' . ".. Φάρος 9, 1912, σσ. 

428 · 9, 430- 36. R ιι s s ο: "Εν-θ·' δv. . 
6 
Έξεδό-&η ύπΟ Κ. Σ ά 11· α : Μεσαιωνικη Βιβλιο'fi,ήκη Ζ', 1894, σσ. 557 • 610. 
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ταγενέστερο; συμπιλ1it1lς καl Εκλα'ίκευτf}ς Εzρησιμοποίησε τΟ Ονομά του δια

στρέψας εϊς Δωρό&εον' Όπωσδ1lποτε δf:ν δέχονται πλέον τΟν Λfανοω)λ Μα

λαξΟν-Οντα άπλοϋν dντιγραφέα καl διασκευασηΊν τού γλωσσικού ϋφους

ώς συγγραφέα τl'jς Πατριαρχικής "Ιστορίας καl της Χρονογραφίας, 0)ς &λ

λοτε 2
• ~Επειδ1~1 δ~ δ μ ως τU. εlς τΟν Γ. ~Α μ. &φορώντα γεγονότα ε1ναι πάντα 

παλαιότερα τοϋ 1514, παραδίδονται δΕ: ύφ~ δλων των μορφών της Χρονο

γραφίας, δΕν νομίζομεν δτι Οφείλονται εΊ.ς τΟν κάλαμον τοϊί clερσfi.έου, του 

:Μαλαξοίi, τού Θ. Ζυγομαλιi 11 τού συμπιλητού τού Χρονογράφου, δ'ντα πα

λαιότερα. ΤΟν λόγον ι'tCι εϋρη Εν τ·fi περαιτέρω &ναπτύξει δ &:ναγvώστης μου. 

~Εξ c'iλλου πρέπει &.π Ο τοi:Ιδε να &:ϊτοκλεισ{}fi 1) UπΟ πολι τικοϋ τι νος ίστο

ριογράφου συγχρόνου τού Γ. Άμ. παράδοσις τών κατ~ αUτόν. Ου μόνον 

Κριτόβουλος ό 'Ίμβριος, ώς 1\δη εσημειώitη εν τfi Βιβλιογραφία, σιγfi &λλa 

καl δ Λαόνικος ΧαλχοχονδιJλης, καl δ Γ. Φραντζ1lς (ΜικρΟν Χρονικόν). 'Ό 

δΕ ΦευδοΦραντζΥις οl!δένα λόγον καταφορίiς είχεν ε'Lς ύπ6&εσιν Ciσχετον πρΟς 

τΟ: Πελοποννησιακα πράγματα. ~Εξ UπαρχΥις λοιπΌν πρέπει να στραφfi 1) 
προσοχη 1lμών πρΟς τ1Ίν Sκκλησιαστικfμ' Χρονογραφίω', ώς πηγ1lν τών περl 

Γ. Άμ. πληροφοριών. Ή Έκκλησία είναι 1) 1ιτιγομένη, ου μόνον Εκ τού 

Εξισλαμισμού (καl 1'1 &νάγκη καl 1) βία κατέστησαν τΟ φαινόμενον κοινΟν 

καί, βδελυκτΟν ώς Ίlτο, &σ1lμαντον δια τ1lν Εποχiιν) &λλα κυρίως Εκ τfiς κα
κοποιΊlσεως τών Επi κεφαλfjς αUniς κληρικών, αlτίq; τού Γ. Άμ .. ~Η Πα

τριαρχικΊΊ οΙστορία fδημοσιεύ{}η τψ 1584, εlς τΟ β' βιβλίον τfjς ύπΟ τού 

Κρουσίου fκδο{}είσης ΊΌυρκογραιχίας 3 , Επιγράφεται δ~ οϋτω: 

«Περl τών Πατριαρχών όπου fπατριάρχευσαν Εν τίί Μεγάλη ~Εκκλησίq; 

ταύτης τΥις Κωνσταντινουπόλεως μετα τΟ λαβείν ταύτην ΣουλτΟ:ν Τhιfεχμέτης. 

Καl τίνα γεγόνασιν Εν τQ) έκάστου καιρ&). Καl ποίον [= τίς] τΟ λεγόμενον 
πεσχέσιον καl τΟ χαράτζιον πρώτον αUnl) δέδωκε καl τίς nlν αUξησιν, 11τις 

ύπάρχει Εως τού νυν, Εποι1lσατο. Καl Εν ποίου Σουλτάνου καιρφ ταύτα γε

γόνασιν. "Α τι να Εμετεγλωττίσ&ησαν εlς κοινΥιν φράσιν παρ~ ΕμοiΊ Μανου1Ίλ 

:Μαλαξοϋ πελοποννησιαχοϋ κυρψ Μαρτίνφ τψ Κρουσίφ μηνl ~Απριλίcρ Εν 

Ετει ,αφοζ'». 

Ε'Lς δf τΟ πρώτον βιβλίον τΥις αUτiiς συγγραφής εύρίσχεται καl 'Ι) <<Πο

λιτικf] ο Ιστορία>> 4 πολλd τfjς πατριαρχικ1Ίς · Επαναλαμβάνουσα· dμφοτέρων, 

ι Πρβλ. PΓeger "Eν-ct' U.νωc., Χ. Παπαδόπουλον: 'Έν&' c!νωτ. 
2 ΤΟν Ι\-1αλαξ0ν c:-Jς συj•γραq:έα Εδέχ{Ιη δ Χρ. Π α π α δ ό π ο u λ ο ς : "E,•{J.' 

ά\'ωτ., καί, τούτφ ε:τ6μενος, ό L. Ρ e t i t : Malaxos 1Ianne1 Εν Dict. de Th. Ca· 
t1Joliqne ΙΧ, 1927, στ. 17θ4 · 5. 

3 Tnrcograeciae liber secυndus : Hist, Patr... continens. Basilere 1584, 
σσ. 105 · 8± (αί σημειιίJσεις 185 · 212). 

4 Λ Uτό&ι 1ibeι- priιnus : 'Ιστορία Πολιτικ1) σσ. 1· 43. 
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δ' ό)ς llδη ελέχ{}-η, 1l λογιωτέρα μορφ1l εϋρηται εLς τ1Ίν <<"Εκ-&εσιν Χρονικ1lν». 
"Ότι τcδρα 1l <<'Έκi}εσις Χρονικi}>> δΕν είναι τοίi αUτοί:1 συγγραφέως Εργον, 

δ.λλα συρραφ1Ί ύπΟ διαφόρων Εκκλησιαστικών &πομνημονεύσεων, είναι πρό

δη)ων. Ta μεν ΠQΟ τijς aλώσεως /iλλΟΊ~ι fΠληροφορήΊ'fησαν OL γράψαντες μετ" 

αύτήν. 'Άλλος Εγραψε τc1. τών πρώτων πατριαρχών καl αλλοι συνεπλήρωσαν 

τα κατΟ: τΟν 16. αίώνα. <Ότι δΕ καl οί παλαιότεροι καl έπισημότεροι χρονο

γράφοι 11 παρελάμβανον τώv προκατόχων των τΟ:ς συγγραφδ.ς αUτουσίας καl 
δΕν έμνημόνευον τούτου, Υι &.νωνύμως Εγραφον, είναι κοινΟς τόπος. 

co σκοπΟς ΊiμcΟν δΕν είναι βέβαια ή ανάπτυξις τών σχετικών προβλημά
των δια τών συλλογισμών α\Jτων. Νομίζομεν δμως δτι οι συλλογισμοl ούτοι 

&ρκοίiν ν~ &ποκλείσουν παρεμβολας τρίτων είς τδ:ς περl τοίi Γ. Άμ. πληροφο

ρίας. ΕLς τοl1ς Εκκλησιαστικους κύκλους Οφείλονται τδ: χρονογραφικώς περl 

αlιτου παραδο{}έντα. 

~Υπολείπεται νυν ν~ &ντιπαραβάλωμεν τα' κείμενα τΥ}ς Έκ{}·έσεως Χρονι

κf]ς πρΟς τα τfiς Πολιτικfις καl Πατριαρχικfϊς <Ιστορίας. Του λοιποϋ δ Ψ-ευ

δοΔωρό-θ·εος πρέπει ν' &ποκλεισίtίl ώς πηγ1) τfjς περl τΟν Γ. ~Αμ. είδησεο

γραφίας καl πρέπει ν' &νατρέχωμεν εLς τας πηγας τοϋ Χρονογράφου τούτου. 

'Έκ{)εσις Χρονικη 

(Σάι~ας ΜΒ 7,578- 80) 

'Εν δΕ τii πατριαρχείg τού Ίωά

σαφ [ 1464- 66] fΠΟρεύΊ~η ό α~iJέντης 
δ σουλταν Μεχμέτης κατα τfϊς Τραπε

ζούντας μετα δυνάμεως πλείστης εκ τε 

γfϊς καl {}αλάττης πλ1l-θ·ους &ναρι{}μ11-

του. Βασιλεύων γαρ ΎΊν δ κύρις 

Δαυ"Lδ Ορμώμενος Εκ τού γένους τών 

Κομνην&ν. 'Ως γU.ρ η'ιν &Ί'fρόαν Ι!λευ

σιν είδε καl τΟ πλfϊ{}·ος τού τοιούτου 

λαού, οUκ fχων τι διαπράξασ{}αι καl 

Ciκων προσεκύνησε ... 

Έζήτευσε δε ό ταλαίπωρος βασι

λεύς, δπως δώση αUτψ τόπον είς δια

τροφΊ)ν καl τοίς οUσι μετ' αUτοU, Ε

στερξε δε καl αUτΟ καl απέστειλε τ&ς 

κλείς του κάστρου πρΟς αUτόν. Έκυ

ρίευσε δε τοσαύτην Επαρχίαν &πονητl 

χω ρ lς πολέμου τι νΟς dπΟ 'Αμισοϋν· 

τος Επl τών Ορίων τΥjς 'Ιβηρίας κά

στρω·ιι καl χωρών ... 

Πολιτικη ~Ιστορία 

(Turcognecia Ι σσ. 20- 22): 

Έν δΕ τ'fj πατριαρχείg του 'Ιωά

σαφ Επορεύ{}η ό σουλτdνος Μεχεμέ

της κατα τfις Τραπεζοίiντος μετ& δυ

νάμεως πλείστης, εκ τε γfϊς καl {}α

λάσσης, πλ11{t"Ους &ναρι{}μ1lτου. 

'Ετούρκεuσεν δ ΓεώρΎιος Άμιρούτζης ; 111 

ΤΟν βασιλέα δΕ καl πάντας τους 
{iρχοντας &ναβιβάσας Εν πλοίοις εφε

ρεν Εν Κωνσταντι νουπόλει, τόν τε 
Καβαζίτην καl πάσαν η)ν γενεαν αU
τοU, τΟν μέyαν μεσάζοντα τΟν .'Αλτ α-. 
μούρων, τΟν φιλόσοφον ~ Αμουρού

τζην τΟν πρωτοβεστιάριον. 

01'iτος γaρ ό πρωτοβεστιάριος ύ
πfιρχεν εγγονος τοϋ Ίάγαρη, όμοίως 
καl δ Μαχμουτ πασdς Εκ τΥjς ό:λλης 
Ί'fυγατρος του Ίάγαρη τiiς ο1!σης εν 
τϋ Σερβίq: UπΥjρχον οιiν πρωτεξάδελ

φοι. Καl μετα. δόλου καl. &πάτης aU

τoU τού πρωτοβεστιαρίου Επορεύ{}η ό 
αU{}·έντης Εν τϋ Τρ.απεζούντq;, αUτΟς 
γαρ Επεισε καl τΟν ταλαίπωρον βασι

λέα καl προσεκύνησεν. "Ην γαρ ό 
βασιλεi>ς ο1'iτος νωifρος κα\ Ιiνανδρος 

καl σUχ 'LκανΟς είς βασιλείαν. Είiρε 
γU.ρ ό πρωτοβεστιάριος τιμ ην δτι καl 

πλείστην εκ τε τοϋ αU{}·εντΟς καl το\t 
μπασιά. Ή ν γαρ ώραίος καl &νδρείος 

Εν τε μεγέ{}ει σιδματος καl Επιτηδειό

τητι · τοξευη)ς γCι..ρ 11ν ώς οVδεiς U.λ

λος Εκ τού αU{tεντικού φουσσάτου. 

Τους γαρ υιους τοίi ~Αμουρούτζη ε

βαλεν Εν τCQ σεραγίcρ, τΟν δε Άμου
ρο~τζην ϋστερον Εποίησεν αUτΟν Ί
σμαηλίτην. Τον βασιλέα δε [Δαυ·tδ] 
δέδωκεν αυτψ χώρας είς διατροφ1'ιν 

πλησίον Σερρ&ν. Τ>'ιν δε ifυγατέρα 
αυτού Ίlν ύ;τέσχετο λαβείν είς γυναί

κα ο\Jκ f:λαβεν αUτiιν, &λλ~ fδωχεν αU

nlv πρΟς τΟν χότζαν αUτοϋ καl πολλα 
μοχ{}·ήσας ΕκβαλείνΕκ τfις πίστεως τού 

Χριστού οUκ f1δυνήc&η έλκίίσαι α1Jτήv· 

δμως &πέλυσεν αUnlν, εlχε γαρ σιτη

ρέσιον μέχρι τέλους ζωiiς α~τijς. 

"Υ στερον δε γενομένης μάχης μετα 

τοίi Ο~ζοuν Χασάνη, μaλλον πορευ-

Τ Ον βασιλέα δΕ Τραπεζοίiντος καl 
πάντας τοUς Ciρχοντας Εμβιβάσας Εν 
πλοίοις 11νεγκεν είς η')ν Κωνσταντίνου. 

ΤΟν Καβαζίτην καl πάσαν τfιν γενεαν 

αUτοϊί, τΟν μέγα ν μεσάζοντα, τΟν 
πρωτοβεστιάριον, τΟν fγγονον του 

Ίάγαρι: δς δια δόλου ταύτα 8ποίη
σεν. "ΥπΥjρχε δΕ καl δ Εκεί Ciρχων &ρ

χiϊς &νάξιος. Εiϊρε δε wς επίβουλος ό 
πρωτοβεστιάριος τιμ1)ν πολλ1lν εκ τών 
τfις 'Άγαρ καl τοίί πασία. 3'Ην καl 

ώραίος κcfλλει σώματος καl τΟ το

ξεύειν είδcΟς Ο:ριστα, ό)ς σUδεlς Εκ τών 

τfις 'Άγαρ, τοUς υ'Lοl1ς δf του ~Αμι

ρούτζη είς το σαράγιον εμβαλόντες, 

τούτον &γαρηνΟν 8ποίησαν. 
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-&f1ναι κατ~ αUτού, &ποστείλας &πέκτει

νε τΟν ταλαίπωρον βασιλέα. ου γΟ.ρ 
ο'ίδαμεν τίς 1l αίτία. 

Έν δε το ίς και ρο ίς Εκείνο ις Εξ
εβλή{Jη εκ τοίί πατριαρχικού -θ-ρόνου 

δ ~Ιωάσαφ, &πέκοψε γ[φ δ ΑU-&έντ-ης 

ηlν αUτου πολιάν, τΟν δε μέγαν Εκ

κλησιάρχην Εσχισεν εκ τών δύο μερών 

τfιν ρίνα αUτοίi Ενεκα τού πρωτοβε
στιαρίου. Οiiτος γδ.ρ Εσχε γυναίκα 
νόμιμον; itχωv και παίδας μετ~ αύτΥ}ς. 

~σ γCι.ρ αU-&έντης πορευ{J-εlς πρΟ και

ρού eλαβε τiιν ΆiJήναν [1456]. Τον 
γU.ρ !fjς ~Α-&ήνας Ciρχοντα dποκτείνας, 

τiιν γυναίκα καl παLδας Εφερεν fν 
Άδριανουπόλει · 1) γαρ γυνfι Ύίν {}υ
γάτηρ Δημητρίου τού Άσάν. ΊδιΟν 

δε αUηlν δ πρωτοβεστιάριος ετρώ{}η 

τ(ρ αυτης Ερωτι καl 1Ηtελε λαβείν αύ

τi)ν ώς γυναίκα. Παρεκάλει οΌν δια 
γραφών τΟν πατριάρχην δπως συγ

χωρήσας λάβη αυηΊν· &ς δΕ ου κατέ
νευσε ποιΥ}σαι αυτό, φανερU:ς οUσης 

μοιχοζευξίας, ως και καταβοώσης ηiς 
γυναικΟς αUτοϋ, &ργίσ{}η ό μπασιUς 

τόν τε πατριάρχην και τΟν μΞγαν Εκ
κλησιάρχην ως ουκ Ηκουσaν τΟν λό

γον αυτού και Εποίησεν αUτους 0)ς 

προείπομεν. 'Έλαβε γαρ αUnlν παρα
νόμως δ μοιχεύων. cH γΟ.ρ &δι κ ία 
οϋκ εί'αοειι α1jcΟι, εlς: μακgάι'. ~Εν 

μι(f συν τών 'Ιlμερών μετα τών &ρχόν
των παίζων ζάρια άπλώσας τf)ν χείρα 

του λαβείν και ρίψας αlJτά, &πέψυξε 
και άώρως έτελεύτησε, παραπεμφ&εlς 

τφ αίωνίcρ πυρί· dνΥ}λ&ε δε εΊς τΟν 

~ρόνον ό κύρις Μάρκος ό Ξυλοκαρά
βης. 

Έν δε τοϊς καιροϊς εκείνοις εξ
εβλ,lc&η Εκ του πατριαρχικού c&ρόνου ό 
~Ιωάσαφ, οίi την πολιΟ:ν &πέκοψεν ό 
αυ{}·έντης καi: τΟν μέγαν εκκλησιdρχην 
Ελύπησε σχίσας τΥιν ρίνα αUτοϊi χάριν 
δτι οUκ ή&έλησαν δο1Jναι Ο:δειαν Εκ
κλησιαστικΊ)ν λαβείν τΟν πρωτοβεστιά

ριοv γυναίκα η)ν -&υγατέρα Δημη

τρίου τού ~Ασάν, η)ν γυναίκα τού 

dρχοντος Ά'Ι'}ηνών, κάλλει νικώσαν 

Β.λλας γυναϊ:κας, Οτι ζώσα Υίν ή νόμι

μος αUτοϊi γυν1l, παρακαλουμένων καl 

dξιουμένων παρΟ: τοϋ αUitέντου τοϋτο 

ποιήσαι καl δοϋναι Ο:δειαν. "Ότι οUκ 

Ι!δωσαν επειδ1) εβόα ή ζώσα γυνiι κα\ 

Υιν παράνομον. Οiiτοι επα'Ι1·ον Ο:ις ε'ί

πομεv, ΟργΏ του βασιλέως καl μdλλοv 

τού πασία, φίλου δντος τοϋ πρωτο

βεστιαρίου, τοϋ Ε:παναγκάζοντος δο

{)lϊναι nlν αδικον αδειαν. CΌς καl 

αποτυχών, ευλόγως δfj{}εν παρανο

μεLν, Εμοίχευεν αυτήν. 

~ΑλλU. 1Ί1tεία δίκη ούχ ε'ίασεν αU

τΟv εlς μακρόν. ~Εν γCιρ μι& τών 11-
μερών παίζων μετU. τών dλλων dρ

χόντων καl κυβεύων, &πλώσας τf)ν 

χείρα αυτού καl κυβέψας, dώρως καi 

κακόΊς τελευηlσας και παραπεμφ&εLς 

τψ α'tωvίq;ι πυρί. 
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Μετα η'ιv παρά-&εσιν των &νωτέρω χρονογραφικών εlδ1lσεων, ύπολεί
πεται ll &παρί-θ·μησις εν συνόλφ τών Εξ αUτών πληροφοριών περl Γ. ΟΑμ. 

α') Ό ~Αμ. κατείχε τΟ d.ξίωμα τού .;τρωτοβεστιαρί,ου τού αU,το~ρά.το,ρος 
Δαυtδ, συνεβούλε-υσε δ' αυτΟν νU. παραδώση τ1lν πρωτευουσαν και το :χρατο; 

εΊς τΟν επιτε-θ·έντα Μωάμε-θ· Β', ό όποίο; εlz.εν ως στρατηγΟν τΟν Εξάδελφον 
τοί! πρωτοβεστιαρίου ΜαχμοlJτ πασσα:ν. co χρονογράφος αποδίδει τοϋτο ει; 
δόλον. β') Ι\'ΙετU. n'ιν &λωσιν τϊlς Τραπεζούντος δ Γ. 'Αμ. συνεμερίσ{}η nlν 
τύχην τών αlχμαλωτισ11έντων &ρχό·ντων καl Υιχilη εl.ς 'Αδριανούπολιν, πρω
τεύουσαν &κόμη τού Ό{}ωμ. κράτους. Έκεί ετιμή-&η ύπΟ τού Πορ-3-ητοίi χαl 
τού Μαχμοvτ πασσα. γ') Ό Γ. Άμ. iΊτο σωματικώς cορα"ίος, Cινδρε"ίος, ύψη
λός, fπιηlδειος, .Ciριστος τοξευtllς. δ') OL υlol τού Γ. Άμ. Εκλείσ-&ησαν εl.ς 
τΟ σεράγιον. ΤΟν 'ίδιον ό σουλτάνος Εποίησεν l.σμαηλίτην. ε') .'Αγνοε'ί Ο χρο
νογράφος η)ν αlτίαν δι' Ίlν Εξωλο-&ρεύ-θη 1'1 οlκογένεια τοίi αυτοκράτορος 
Δαυ'Lδ Επικειμένου τού πολέμου τού ΠορtJ·ητοί! κατCι τού ΟUζσUν Χασάν. ς') 
tH χt)ρα τού Uρz.οντος των 'Α-&ηνών, κό.ρη δε τού Δημητρίου 'Ασάν, μετι.i 
η)ν ύπο τού ΠορiJψού, καταλαβόντος τΟ.ς Ά{)ήνας (1456) iJανάτωσιν τού 
συl,ύγου της, 1)χ-θ·η εlς "Αδριανούπολιν μετδ τών τέκνων της. Έκετ ηράσ-θη 
αU~·Υ}ς σφοδρώς ό Γ. "Αμ. καl &πεφάσισε να τΥιν ζητιlση εΊς γάμον, διαζευ
γνύων nlν ·νόμιμον σύζυγόν του (ζώσαν ετι και καταβοώσαν). ΊΌU πατριάρ
χου, συμβουλ1i τού νομιμαρίου μεγάλου Εκκλησιάρχου, &ρνουμένου να προβfι 
εlς μοιχοζευξίαν, δ Γ. Άμ. πιέζει nlv fχκλησ. Cι.ρχην δια τού Εξαδέλφου του 
πασσά. Μη ύποχωρούντων τfuν Εκκλησιαστικών, δ μεν ~Αμ. λαμβάνει παρα
νόμως και μοιχεύει η)ν χ1lραν, δ δε σουλτάνος διατάσσει nlν Εξωσιν &πΟ 
του {}ρόνου τού πατριάρχου ΊωσΥιφ καl τllν τιμωρίαν (σχίσιμον ρινΟς) του 
μεγ. εχκλησιd.ρχου (κατόπιν πατριάρχου Μαξίμου) (1466). ι') 'Ολίγον χρόνον 
μετα ταϋτα Επέρχεται ή {}ε ία Δίκη χαl Ο Γ. ~Α μ., Ενώ Επαιζε κύβους, &πο

{tνήσκει εκ συγκοπής, προώρως. 

\'!. ΑΝΑ!ΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΛΠΗΌΡΙΩΝ 

"lδωμεν τώρα ποίαν &ξιοπιστίαν Εχουν αΊ 0)ς CJ.vω διαπισ(ώσεις τών 
χρονογράφων' Lδίg είς τα Ενδιαφέροντα Ί'Ίμάς σημεία. 

cO χρονογράφος βλέπει δόλον είς nlv ύπό-θ·εσιν τf)ς παραδόσεως τfις 
Τραπεζούντας, δπου δΕν δύναται νU. 'ίδη πυλικι)J' :τρiiξιν σκοπιμότητος. Ούδε
μi.α πηγl) βοηi1εί Ί)μάς να πιστεύσωμεν δτι ό Δαυ"Lδ τlϊς Τραπεζοϋvτος Ίlδύ
νατο ν~ &ντιστfι επιτυχώς εΊς τΟν Πορ-&ητ1)ν, δταv μάλιστα αUτΟς δ γαμβρός 
ΕΠΕΤΗΡIΣ ETAIPEIAΣ ΒΥΖΑΝτ!ΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος lH' 8 
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του OVζoUv Χασάν, clποτυχiiJ'ν vc'.t τΟν βοηf:Ι{]ση, συνεμάχησε πρΟς τΟν Σουλ
πJ.νον 1

• 

Ό Δ ο ii κ α ς' λέγει σχετικwς, οτι δ Μωάμε!J «καi δ1] ε1ς Τραπεζοiiντα 

&vελi}Qy.,, πέμπει τψ βασιλεί Τραπεζοϋντος Εκ των δύο έλέσfrαι τΟ κρείττον 11 

παραδοίiναι τιlν βασιλείαν τQ> τυράνvφ Ciνευ ζημίας αUτοίi τινος Εκ των ύπαρ

z.όντων αUτcQ ι'tησαυρών, &ργύρου, zρυσου, zαλχοϊi καl παντοίου ε'ίδους U.λλου, 

δούλων τε καl δουλίδων καl πάσης ί'iλλης κινητfις ύπ(Ιστάσεως, 11 σUv τfi βα

σιλείg χαl ταϋτα πάντα καl nlv ζοΗΊν &φαιρεfΗΊναι· &.κούσας δε ταUτα ό βα

σιλεύς... ΕξελθτΟν πανοικεl· προσεκύνησε ... >>. Κατόπιν τούτου Εστάλη «Ε.ν 

Κωνσταντινουπόλει σUν ιαLς τριιlρεσι παγγενl με έτέρους itείους καl άνε

ψιοUς αυτού καl σUv τοίς Ciρχουσι καl εUγεvέσι τοίi παλατίου 1 φέρων ό κα{)·εlς 
τα ύπάρχοντα αUτου Ciνευ τών &κινήτων ... >> 3 • Καl δ καλώς γνωρίζων τα τΥ}ς 

Εκστρατείας Κριτόβουλος! σιωπ&ν περl του ρόλου του Γ. Άμιρ.Ι &ναφέρει 

τας &πειλας τού ΜαχμοUτ πασσά πρΟς τους Τραπεζουντίους δια τών Επομέ

νων: «ΕΙ. δΕ προκαλουμένου νϋν Επl ξυμβάσεις του μεγάλου βασιλέως παρα

κούσειαν~ ουκέτι Εξουσι τού λοιποίJ πρΟς α\JτΟν ξυμβάσεών τε καl ξυν-θ·ηκων 
Ολως μεμνfϊσcθηι 1 Clπαξ Οργιi καl {}υμό) καταστάντος Ες τΟ πολεμείν 1 &λλα 
κριcθ·ήσονται τα κατ~ αυτους δπλοις μάλλόν τε και σιδ1lρcρ' καl άλόντες πο

λέμφ ύποστήσονται φόνον τε καl διαρπαγ1lν καl δουλείαν καl δσα πολέμου 

καl άλώσεως πά{)·η>> 4
• ΟUδεlς πολιτικΌς σύμβουλος 1~1δύνατατο να συμβου

λεύσο τΟν &βο1l-θ·ητον Δαυ"Lδ ν" &ποcθ·άνυ &νωφελώς καl να Επιτρέψο εΊς τΟν 

Πορ{}ηηlν να Επαναλάβη την μεταzείρισιv τού χριστιανικού πληcθ·υσμοϋ τής 

Κωνσταντινουπόλεως ε\.ς nlv Τραπεζούντα. Πράξις πολιτικΥ}ς συνέσεως λοιπΌν 

καl oUχl προδοσία 1lτο 1'1 συμβουλ1l πρΟς παράδοσιν. 'Άν τόJρα δ Πορcθητης 

δφερε με-θ·" Εαυτού τΟν Εξcί.δελφον τού Άμ. Μαχμουτ πασσάν δια να Επη

ρεάση δι~ αUτου τΟν πρωτοβεστιάριον, τοϋτο &ποδοτέον ε\.ς nlν πολιτικ1lν 

περίνοιαν l\ίωάμε& τοίi Β'. 

<Ότι 11 εUνοια ή ς Ετυχεν ό "Λ μ. παρ& τcQ Πορi}ητή δΕν 1lμπόδισε τούτον 

να μεταφέρη τΟν πρωτοβεστιάριον' Ο πως καl Ολους τοιJς &λλους αl.zμαλόJτουςΙ 

εLς Άδριανούπολιν, καl να μεταχειρισcθ·ϋ τοUς υLούς του δια τUς &νάγκας 

τού σεραγίου του~ μαρτυρεί δτι δΕν ετυχεν ό Γ. ~Αμ. Ιδιαιτέρας περιποιή-

1 Πρβλ. Κ ρ ι τ ο β ούλο u 'Ιστορίας IV, 7, σ. 141. <Ο ΟόζοUν Χασδ:ν είχε 

καταλάβει κατ' άρχδ:ς τας πι1τα·vας διαβάσεις δια ... α έμποδίση τ1)ν δίοδον τοU Μωά
με-&, άλλ' δτε οi5τος ύπερέβη τόν ΤαUρον, απέστειλε τi!ν μητέρα του καΙ. έπέτυχε συν· 
διαλλαγiμ• xo.l cσυμμαχίαν». 

2 Σσ. 342- 3 εχδ. Bon. 
3 Αύτό1τι. 

4- IV, ί, σ. 141. 
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σεως. "Οτι δ' ε\.ς 'Αδριανούπολιν Εστάλη, φαίνεται καl Εκ ηΊς Εκεϊ-θ·εν &λλη-
λογραφίας τού φιλοσόφου κ.&. 1 

• , 

~Επl τϋ εUχαιρία ταύττι διευκρινGJ τΟ εξης ζήτημα. <Ο χρονογράφος δεν 
γνωρίζει ηl~· α'tτίαν ;ης μεταγενεστέρας cθ·ανατ~σεω~ τού Δ~υ'Ι:δ καl _ τ~Jν τ~
κνων του, διαταγή τού λ1ωάμε&. Τούτο Ενισχυει την πλαστοτητα του επομε
νου χωρίο-υ, Εμβολίμου εlς τUς "Α π ο δ ε ί ξ ε fι ς ] σ~ ο ρ ιών , ΙΧ "(Β~ η 
σσ. 497-8) του Λαονίκου Χαλκοκονδυλου~ οπερ χωριον ορ-&ως 
f1ωβέλισεν ό νεώτερος Εκδότης τού συγγραφέως τούτου Ε1Jγ. Darkό 2 • <<Καl 
γ~ρ επειιψε γράμματα 11 &νεψια τού βασιλέως~ 1l τοίi Χασάνη γυνfι καl με
τεκαλεϊτΌ 11 τΟν τού βασιλέως υ ίΟν η τΟν &νεψιΟν αυτοίi τΟν ~ Αλέξιον τΟν Εκ 
~Μυτιλ1lνης, ΚομνηνΟν Οντα 3 • Καl τα μΕ:ν γράμματα Ενεz.είρισαν τίρ βασιλεϊ, 
δηλοποιοίJντα δπως είς Εκ τών υίώv του βασιλέως η ό &νεψιΟς αVτοίJ, Ο:ις _:'ίρη
ται, &φίξηται πρΟς ηlν δέσποιναν, η)ν γυνα'ϊκα το~ Μακ~ο~ Χασάν~ οϋσα~. 
~Ενεχείρισε δΕ: ταύτα τα γράμματα ό πρωτοβεσ~ιαριος ~ εω,ργιο,ς ( Αμι,~ου
τζης1 επιτρόπφ τ&λλα &γα-&ίQ, δπως φανllσεται ο βασιλευς εις πιστωσιν ισως 

' ' ")λ " ' β Ό &γα-θ-1Ίν καl ϋ.λλως ϊνα μ1l &κο-υσ{}fι και παρ α, ων ο πως ο πρωτο εστια ... ιος 
εκρ-υψε τοίJτο φο[)ούμενος τόν τε αU,Ω-έντην τΟν μέγαν καl τΟν πάσιαν ~ιiαχου
μούτη καl πditη κακώς ό πρωτοβεστιάριος παρU τού μεγάλου αU{tέντου. Καl 
δι& το,ίiτο δέδω:ε καl τΟν χάρτη ν πρΟς τΟν μέγαν αUcθ-έντην. Τα μΕν oliv 

γράμματα δεξάμενος δ βασιλευς καl νfόφ λ~βΟJ~ κα?ί~τατ~ :ις ,ύπο~ί~ν κc:_ι 
αUτοUς σ-υλλαβiiJν τόν τε Δαυ"Lδ βασιλεα και τους ~υι~υς αυτ~υ συν τφ" ανεψι~ 
κα-&είρξε. Καl τi}ν μΕν -θ·υγατέρα εLς κοιτα>να α-υτφ μετεπεμ"tματο~ ε;ων δε 
αUτοU ... εν πέδαις, oU πολλίρ ϋστερον απαyαγ0Jν εlς Β-υζά.ντιον διεχ.ρησατο». 

, ' " ') {} ' ' 
Κα 'ι &ν Ομως 11 Εν τφ ανωτέρω z.ωρίcρ πληροφορια εχεται α 1η ειας, ~ 

Γ. "Αμ. δικαιολογείται: <Η πολιτικ1l του πείρα δΕν τσG Επέτρεπε να πεισ-θη 

ι Παρό. ΨεuδοΦραντζfl IV (PG, 156 σt. 988, I3on σ 413) d.ναγι\ώσκο· 
μεν: «'Ο δετών άσεβcΟν f:ξαρ;::ος . παρέλαβε .. fτι δε _καί ~t:Ίν ~ερα~οϋνrα κα~ τi}ν 
Τραπεζούντα d.πΟ των χειρών τ;οϋ Δαυtδ τοϋ Κομνηνου, τ~υ εκει~ε τοτε, βα?ιλεuοντος 
καt δ.πασαν τ1)ν περίχωρον αUτών, τοϋ βασιλέως Τραπε~ο,υντ?; λεγω ~αι,,_παντ~ν ,σχ~
δόν τών 8κεϊσε (ίτvχ&ν και iίνωφεJ.εστάrWΙ1 αVf)εΙJtiiιν και αιιχο~τα:.JΙ, ~υς ~:;ε/.{)(ι~V εκει
{}εν κατψ"ψ;εμ αVroi•; Sv τf} 'Αδριωιου:ι:όJ.ει ... ». Πρβλ. :χα~ 1\.~ttο,βουι.ο .. • I,V ', 8-9, 
σσ. 142 _ 3 ίστοροUντα τΟ. της παραδόσεως καt ε;.υcατρισμοϋ των αρχοντων και ωτοκα· 

ταστάσεως τοU αύτοκράτοQος Δαυί:δ εl; τΟν Σtρυμόνα. . 
2 L a 

0 11 
i c i C h a 1 c ο c a n d y 1 a e : Historiaruω Deωonstratι~ne:_ ad

fidem codicuω recensuit, eωendaνit, annotatίonibnsque criticis instr~~ιt Euge
nius Darkό. Tomus Ι (βιβλία Ι- IV) Βουδαπέσιη 1922. Toωus Π {βιβΛια V- \!Ι) 
αύτό-&ι 1927. ΤΟ ιi{}ετούμενον τμf]μα εν Il, 247-49) (4:9413-4ΠSΒ). , , , , 

3 ·ο OύtoUv Χασάνη; δτε μf.ν εδοκιμάζεω ό {}είός του Δαυ'tδ δεν ηδυνωο '\ια 
βοη1τήσυ· δ.ρΎότερον δΕ έΎείρας ηlν κεφαλ!)ν ::.ωtά τού, Πορ-Dητου,_ ζητ~ϊ Χριστ,ι~νΟν 
πρίγκιπα δια ,.α 1τέσυ τούτον επί κεφαλfις των όμοδ·ρησ~ων ωυ ίΟ'U Πονtου χαι επα
νασταtήσιΊ αύωUς κατό. τοϋ πανισχύρου καi 6.ηttήωυ ;τλεον σοΙJλτανοu. 
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δτι τΟ κίνημα τ:οίi ΟUζοUν Χασάνη {}Ο: εUωδούτο καΙ. ό Πόντο; ·Η(ι. ilλευί}ε
ροίiτο. Έ{}εώρει Επομένως ματαίας τc'ι:ς {}υσίας τών Χριστιανών της Μ. 'Α
σίας καί, διU να προλάβυ τα πράγματα, Εγνωστοποίει εlς τΟν ΠορΟηηlν την 
Επιστολfιν τfις Κομνηνf}ς. <Ο :Μωάμεϋ Β', διCι. ν" &παλλαγfi πάσης μελλοντι
κής διεκδικήσεως τίίJν Κομνην(Ον Επl τiϊς Τραπεζοϊiντος, διέταξε nlν σφα
γήν των. 

'Ερχόμε&α τώρα είς τΟ Επεισόδιον του διαζυγίοι• καl τοϋ β' γάμου του 
Γ. 'Αμ. Τοϋτο διηγείται δ χρονογράφος μετcl η\ν βεβαίωσιν τοϋ Εξισλαμι
σμοί) του. "Αν δμως ό Γ. "Αμ. ητο μουσουλμάνος, {)·ι.Χ 1Ίδύνατο να λάβη 
δσας δήποτε συζύγους 11Ηελε χωρlς να Έχυ &νάγκην πατριαρχικfις &δείας. "Η 
λοιπΟν τΟ Επεισόδιον Εγένετο πρΟ roU Εξισλαμισμού του η ό Γ. ~Α μ. δΕν 
Ετούρκευσεν. ~Αλλ' Ciν τΟ Επεισόδιον Εγίνετο πρΟ τού βεβαιουμένου ύπΟ του 
Χρονογράφου εςισλαμισμοϋ του καl δ Γ. 'Άμ. είχε η)ν διάftεσιν ν~ &λλαξο
πισηiση, τότε, εύρισκόμενος πρΟ τfις &ρν1lσεως τών δρ&οδόξων Εκκλησιαστι
κών &ρχόντων, -&α εσπευδε να Εξομόση, δια να :Ξπιτύχη τfιν νομιμοποίησιν 
τού δεσμού. ·Ότι δΕ μουσουλμdνος αδτΟς γινόμενος Ί.9·U. 1lδύνατο νι± συζευχcθ·ή 
κατα τΟ Κοράνιον Ciπιστον, εLναι ΕκτΟς συζητήσεως. Άπεναντίας ό Χρο\ιο
γράφος βεβαιοί δτι παρέλαβεν ό Γ. ~Αμ. η)ν γυναίκα καl ι'Ξμοίχευεν α1Jτήν, 
δι~ δ ·καl μετ' Ολίγον χρόνον &πέ&ανε πα&ων Εκ συγκοπής Ενώ Επαιζε κύβους! 
Αί δύο αUταi βεβαιώσεις τοϋ Χρονογράφου, 1l περi εξισλαμισμού καi η περi 
μοιχείας, dντιφάσκουν πρΟς dλλ1lλας καi καΊ3·ιστοϋν ϋποπτον τΟ {}έμα. cH 
ύποψία 1lμWν Ενισχύεται καl Εκ τοϋ Επομένου γεγονότος. "Αν ό Πορ{}ητfις 
κα&ήρει τΟν πατριάρχην 'Ιωσ1lφ, ως &ρνηι9Έντα να. ευlιογήση τΟν β' γάμον 
τοϋ Γ. 'Αμ., ό διάδοχός του καl νέος πατριάρzης {}·d Εξελέγετο επι τψ δρcρ 
τούτφ. Άλλ" οUδαμό{}εν φαίνεται Οτι ό Μ&. ρ κ ο ς ό Ξ υ λ ο χ αρά β η ς ι 
Ετήρησε διαφορετικην στάσι ν Εν προκειμένcρ, ·}1 oL Ο:μεσοι διάδοχοι αUτoii Εν 
οίς καt ό ρινότμητος Μάξιμος ό Γ'. 

'7II. Η ΜΟΙΧΟΖΕΥΞΙΑ 

'Ήδη <Χς 8ρευνψ9·iϊ ιi -6πό-θ·εσις τοϋ fρωτος του Γ. "Α μ. πρΟς nlν χήραν 
τού Ciρχοντος τών Ά&ηνών, μετα τΟ:ς σημειωcθ-είσας τρείς Εκδοχας τοϋ Χρο
νογράφου. 

Τώv Άtttηνών fιρχεν 1i φλωρεντιν1) δυναστεία τών Acciajuoli. <Ο Νέ
ριος Β' &πο&ανων τφ 1451 &φiϊκε σύζυγον η]ν C!Ίiara (Φωτειν1)ν) Ζώρτζη, 

," -~- _'<?iiτος Εξελέγη Κωνσι;αντινοuπόλεως τψ 1466, καfι·υρέ<&η δε τft 15 'Ια·νουαρίοu 
1467_:;~Αργότερον &ποκατέστη πρόεδρος 'Αχριδων. Πρβλ. Μ. 'Ι. Γ ε δ ε OJ ν εν ΜΕΕ. 16 
1931'; -~σ:)'7Ό4α. ' 
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κόρην τοϋ α1Jftέντου τfίς Βοδονίτζης, καl υίΟν Φραγχίσκον. cH χ1lρα αϋτη 
11yάπησε τΟν έπισκεφ&έντα τ1)ν πόλιν υίΟν τού Ενετού Ciρχοντος του Ναυπλίου 
Βαρcθ,ολομαίον Κονταρίνην, ό όποίος, δια να η)ν νυμφευ&fί, προέβη εLς cθ·α

νάτωσιν τfίς συζύγου του. Οϋτω συνfιρχε τών Ά{}ηνών. 

~Αλλ" Εν τii αUλii του Πορcθ·ητοϋ &νετρέφετο, ώς παιδικα αVτoii, δ 

Franco Acciajuoli, υίΟς τοϋ ΆντωνίοΊ._, δουκΟς τών Άitηνών καl &νεψιΟς 

τf}ς Φωτεινllς. Ούτος Ε:ζήτησεv &πΟ τΟν Σουλτάνον ό)ς χάριν να &ρξυ τ11ς 

πατρίου πόλεως, Ελ&&ν δΕ: εlς 'Αcθ·1iνας Ε:ξετόπισε καl τΟν Κονταρίνην καl τ1lν 

Κιάραν, τΎιν τελευταίαν μάλιστα, &φoii Ενέκλεισεν εlς μονήν, Εφόνευσεν 1
• CH 

προσφυγη του Κονταρίνη εlς τΟν Μωάμεθ' fσχεν ώς &ποτέλεσμα Επέμβασιν 
τού σουλτάνου ύπΕρ έαυτοϋ εlς τα &cθ·ηνα'ίκιΧ πράγματα. ~Η πόλις Επολιορ

κή&η καl κατελήψ&η, ό δΕ: Franco 11ναγκάσ--θ·η να Ε:γκαταλείψη καl η)ν 

'Ακρόπολιν f.π' &νταλλάγματι τiiς διοικ1\σεως των Θηβfuν. Το τέλος του 

Franco δΕν fιργησεν· ό Μωάμε& Επεφόρτισε πρΟς τοϋτο τΟν Ζάγανον, ϋπαρ

χόν του Εν Πελοποννήσφ. cO Λ. Χαλκοκονδύλης, δ διηγούμενος πάντα τdνω

τέρω (βιβλίον Θ) Επιλέγει : «Ζό.yανος δΕ είς την σκηνην συγκαλέσας αVτΟν 

είς όμιλίαν κα-&ίστατο &χρι νυκτός, μετα δΕ ώς &πιΟJν &ρμητο Επi την έαυτοϋ 

σκηνήν, κελεύσαντος δΕ αUτοϋ ταύτη &πέκτεινεν>> ! ΑUτΟς ό Franco πρέπει 

να fιτο ό τελευταίος fιγεμΟ:Υν τών ~Αitηνών πρΟ τf}ς άλώσεως. Άλλ" αν είχε 

οίiτος γυναίκα δ Χαλκοκονδύλης σιωπ{f. <Η Uλωσις τών ~ Αc&ηνών Εγένετο 

&κριβώς τi)ν 4 Μα'tου 1456 2
, πόσον χρόνον δΕ διήρκεσεν 1i Εξουσ(α τού 

Franco εlς Θήβας, σ:ν δι1iρκεσεν, U.γνωστον 3 • "Αν περi τf}ς συζύγου του 

πρόκειται, το επεισόδιον με τον Γ. Άμ. f.γένετο μετΟ. δέκα /!τη (1466), 
ίκανα δ' ετη &πQ τοί:, {)·ανά του του. 

'Ότι τώρα κόρη τοϋ Δημητρίου Άσάνη ήτο ή χJjρα τi'jς οποίας Ί]ράσ&η 

ό Γ. Άμιρ., οuδαμό11εν &:λλοiJεν γνωρίζομεν. Ό Δημ1jτριος Άσάνης κύριος 

τού Μουχλίου- <<προειστέκει δΕ α\Jτfjς ~ Ασάνης ό Δημήτριος>> 4
) - ήτο &δελ-

ι :Σχετικi} ύπάρχει καt 11 δημοσιευit-είσα ύπΟ Δ. Γ ρ. Κ α μ πού ρ ο γ λ ο υ : 
Άρχαία ιi-&ηναϊκη παράδοσις περl της οίκογι:νείας των Νέρηδων, Εν <Μνημείων της 

'Ιστορίας των Άit-ηναίων» τ;όμφ 3, 1893, σσ. 141 · 3. 
2 Δ. Γ ρ. Καμπούρογλου: 'Ακριβi]ς καl πλήρης χρονολογία τ;f]ς άλώ

σεως των ΆΊJ·ηνων ύπΟ των Τούρκων, «f:ν Μν. τ;ης 'Ιστορίας των 'Α{}ηναίων:ο 

2, 1890, σ. 153. 
3 ΚαtCι τΟν Δ. Γ ρ. Καμπούρογλοuν: Ίσωρίcι των '.1\.{}ηναίων Α', 1889, 

σ. 122 ή 'Ακρόπολις έγκατελείφ{}η τψ 1458, μετcl διετίαν δ' δ Franco έξώσ&η δ.πΟ 
τάς Θήβας, cδς συνεννοούμενος μΕ τοUς 'Α &ηναίοuς δια ·να Επαναστατήσουν. 'Αργότε

τερον ό Κ α μ Jt ο ύ ρ ο γ λ ο υ ς : ''Εν{}' δ.νωt. Β', 1890, σσ. 25 · 27 Εδέχ{}η Οτι δf:ν f]το 

δuναtΟν ή 'Ακρόπολις ν' &_ν-&έξι1 Sπt διετ;ίαν καt ti]ν είς Ά{}ήνας Ciφιξιν τοϋ Μωά· 

με-& Sτοπο{}έtησεν είς τΟ 1458. AUtO πρέπει ·να είναι καt tO έ'tσς τfjς -&ανατώσεως 

tοϋ Franco. 
.ι Λ. Χαλκοκονδύλης 2, 206, 14. 
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φΟ;; τοίi Ματ{Ιαίου ~ Ασάνη καl της γυναικΌς Δημητρίου τοϋ Παλαιολόγου ι, 

Επολέμησε κατα τών Τούρκων εlς τΟ Μουχλί 2
, Εσυνi}ηκολόγησεν, Εφυλακίσθη 

καl Υ!'χ.ολού{}ησε τΥιν τύzην των Πελοποννησίων δεσποτών καl &ρχόγτων εLς 

ΘριJκην. 'Ίσως εlναι αύτΟς ό «11γεμι1ν Ναυπλίου>> (τΟ Ναύπλιον &.πΟ τοίi 

1389 - καl μέχρι τοϋ 1540 ύπήγετο είς τοUς "ΕνετοUς καl oUχl τοUς Πα

λαιολόγους 8 ) πρΟς τΟν όποίον άπηύ1Jυνε τΟ περ"l Φλωρενrίας Εργον του ό 

Γ. Άμ. 

Την κόρην του Δημητρίου τούτου, Εν &γνοίq. του Ονόματός της, cΟνόμασε 

πρώτος- κα{Υ δσον γνωρίζω- Μ ο υ χ λ ι ώ τ ι σ σ α ν ό Κωνστ. Παπαρ

ρηγόπουλος 4 ' ό δπο ίο ς &.κολουftεί κατα γράμμα ηlv πλέον dνειμένην μορφfιν 

τfjς Χρονογραφίας, δηλαδ1Ί ηΊν Πατριαρχικ1Ίν Ίστορίαν καl κατακρίνει 

και τΟν ~ Αμιρ. και ηΊν γυναίκα. τ ας πληροφορίας της Χρονογραφίας συν

εσχέτισε πρΟς το\Jς ερωτικοUς στίχους τοϋ ~Αμιρ. δ Σπ. Π. Λάμπρος 5 , οϋτω 

δ' ή «μυίtιστορικf] 'ιστορία>> s επανελ1lφi1·η κατα κόρον μετα ταϋτα &.πΟ τΟν 

Legrand 7
, τΟν Δ. Γ ρ. Καμπούρογλουν e κCi. 'ΑπΟ Ολους παρεσιωπή{}η ή 

ήλικία τσU Άμιρ. ό Οποίος κατα τΟ ερωτικΌν αUτΟ επεισόδιον πρέπει να iiτo 

έξηκοντούτης' ο:Uδεις μάς ύποχρεώνει να ftεωρήσωμεv ώς έξηκοντούτου τους 

πυριφλεγείς εκείνους ερωτικους στίχους. 

υΟσα ό Χρονογράφος λέγει περl τf)ς χ1lρας τοίi τελευταίου Ciρχοντος τών 

Ά{}ηνών είναι &όριστα. Ποία fίτο &κριβώς αϋτη δ2ν γνωρίζομεν, εκείνο 

δμως δια το δποiον ε'ίμεi!α βέβαιοι ε!ναι δτι δ Γ. Άμιρ. δεν εξισλαμίσi!η, 

δΕν ϊlσπάσ{1-η δηλονότι τΟν μωαμεftανισμόν, πρΟς χάριν της, ενώ οϋτως αUτο

μάτως 1.ttα fλυε τας δυσκολίας της συζεύξεως. Τουτο εξάγεται &πΟ τΟν 'ίδιον 

τον Χρονογράφον. 

ι Αύτό<&ι 2, 227, 17, 22. 
~ Αύτ;ό{}ι 2, 206, 13 καt σ. 211. Φ ρ α'\' τ ζ η ς 1\figne Ρ. G. 161 στ. 520. 21. 
s Πρβλ. τό (συνεκδιδόμενον μετό. τοϋ Δούκα, Bon 1834) Χρονικόν Σύντο-

μον σ. 516. 
' Κ. Π α π α ρ ρ η γ όπου λ ο ς : Δύο Μωραtτισσαι Α' Έλένη Καντακουζηγη 

Β' •Η άνώνυμος Μουχλιώτισσα περ. Έστία 1 (14,28 Μαρτίου 1876) σσ. 164β - 67β 
και 196β. 200α. 

δ ΔIΕΕ, 2, 1885, σ. 279. 
8 Φ ε ρ δ. Γ ρ η γ ο ρ ο β ί ο υ- Σ π. Λ ά μ π ρ ο u : <Ισωρία της πόλεως 'Α&ην&ν 

κατό. τοUς μέσους αίώνας, έν Ά<&ήναις 1904, Β' σ. 403. Ή Εκεί παραπομπή εις 

Φ ρ α ν τ ζ η ν σ. 396, ώς πληροφοριοδότην περί Μουχλιωτίσσης καi τέκνων της εt'\•αι 
εσφαλμένη. J 

' ΒΗ de XV et XVI s. ΠΙ, 1903, σ. 199. 
3 wH Μουχλιώτισσα. Έν Ίστορίας τ&ν Ά<&ηναίων Β', 1890, σσ. 40-44. Ό Καμ

πούρογλους έπιλέγει: ~Είς τοιοϋτ;ον Cifi.λιov [tΟν Άμιρούτζην !] ή'\•αγκάσ&η νό. παρα· 
δώσ11 τα <&έλγητρά της ή τελευταία δούκισσα τών ~Α<&ηνών»! 
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VI!I. Η ΑΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟ!'ΡΑΦΩΝ 

Διερωτώμεθ·α νίiν τί τΟ κιν-ϊiσαν τΟ f.κκλησιαστικΟν πρόσωπον τΟ σκεuω
οfισαν κατδ. τοϋ Γ. ~Αμ. να παραδώσυ η\ν μορφ1\V αUτου εστιγμασμένην διU. 
;ου ψόγου τΥiς εξωμοσίας εlς τοUς μεταγενεστέρους. Νομίζω δτι τΟ πράγμα 
δύναται να εξηγη{}Ίj δια της nαραftέσεως ίστορίας σχετικfjς πρΟς τΟν υ ίΟν .του 
'Αμιρούτζη καl συμβάσης πολλψ ϋστερον μετα τΟν {}άνατον του φιλοσόφου. 
, Απα&ανόντος &δια&έτου του πατριάρχου Συμεcδν ι, 1~1 περιουσία του fδει να 
φορολογη{}ίϊ UπΟ του Δημοσίου 11 να περιέλ{}·η εις αυτό· άρμόδως Vπάλληλ~ς 
fιτο ό υ'LΟς του Γ. 'Αμ. Σκεντέρμπεης, δ Οποίος, ώς τραπεζούντιος, εγνω
οιΙεν (iοιστα τα κατα τΟν dποιlJανόντα τραπεζούντιον π:ατριάρχην. CO διάδοχος 
δ:ως τ~ii Συμεο'ν Νήφων [1486- 89], 'δια ν' &ποφύγη η'ιν δεινi]ν φορολο
γ[αν, παρουσίασεν ώς νόμιμον κληρονόμον του &πο-θ-ανόντος κal πρώτον &νε
ψιΟν αUτοϋ Βασίλειόν τινα, Οντως μικροανεψιΟν του Συμεών, ύπεστήριξε δΕ 
τΥιν &πάτην δια μαρτύρων ίερέων τοi1ς όποίους 1'1 Σύνοδος παρώρμησεν δπως, 
πρΟς τΟ συμφέρον τfjς 'Εκκλησίας, ψευδορκ1lσουν. Τουτο 11γειρε nlν μfινιν 
τοϋ Σουλτάνου και επέφερε βαρείας ε'ις ζημίαν τfις Μεγ. Έκκλησίας κυρώ
σεις. ~ΙδοU π(δς παραδίδεται ή σχετικ1l "Ιστορία. 

'Έκ{}εσις Χρονικ1] 

(Κ. ΣάiJας ΜΒ, 7, σσ. 595-96) 

'Απο-θ-ανΛ>ν γαρ ό κύρις Συμει:Ων 
κατέλιπε βίον Ciπειρον και οUκ Εποίη
σεν Εν τfi ζωfί αUτου οLκονομίαν τι να 
Οπως γέcνηται ό βίος τf)ς Έκκλησίας. 
'Ελ&Ο)ν γδ.ρ ό κUρ Ν1lφων οUκ εδέ
ξατο τΟν του Άμιρούτζη υίΟν τΟν 
Σκεντέρμπεη, fιν γiJ.ρ χασνατάρμπα

σης 2 καl τραπεζούντιος καl γείτων 
τfις Παμμακαρίστου 3 καl εlδcΟς όJς 

ΠατριαρχικΎ; "Ιστορία 

(Turcogra;cia Π, σ. 139 -40) 

<'Qμως &πέ~ανεν ό πρώην πατριάρ
χης κύρις ΣυμεcΟν δ τραπεζόντιος 
καl &.φfiκε βίον &:πειρον καl δΕν !tκα
με ζώντος αUτου καμμίαν οLκονομίαν 
δια τΟν βίον αl!τοϊi δτι να· γίνυ 
τfις Έκκλησίας 11 να δοi1·Ώ είς μονα

στήρια η ε'ις Ciλλους τόπους δπου τοϋ 
εφαίνετο· &μ1Ί &.πέ{}ανεν &διόρ1tωτος. 
ΛοιπΟν &σαν fγινε πατριάρχης του-

ι 'Ο Κωνσταντ;ι,•ουπόλεως Συμεών, ίερομόναχος έκ Τραπεζοϋντος, διεδέχ<&η τΟν 
Διονύσιον Α' (1467. 72) τ ψ 1472. Παραιτ;η-θ,είς, &πεσύρ<&η είς Στε'\•ίμαχον (1475 · 82), 
Οτ;ε, άπο-&ανόντος Μαξίμου Γ', (1476 · 82) άνfιλfl>ε τΟ β' είς τΟ'\' -&ρόνον. Έξεβλή{}η 
δι' άγνωστον λόγον τ;Q;ι 1486. Καl τΟ ετος τοϋ <&ανά του του άγνωστον. Πρβλ. Ε. Γ. 
Π[α ν τ ε λ ά κ η ν]' ΜΕΕ 22, 1933, σ. 521β. 

2 Χ α ζ ν ε ν τ α ρ. μ π α σ η σ. ύπουργΟς οίκονομικών. Πρβλ. Χ ρ υ σ ά ν-& ο υ : 
'Εκκλ. Τραπεζοϋντος σ. 325. "'Αν ό 'Ισκεντi:ρ βέης ελέγετο 'Αλέξανδρος πρΟ της Εξ
ωμοσίας του, &:δηλο'\', 

s ""Ητο &.κόμη εχεϊ τΟ πατριαρχεϊον. 
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οUκ Εχει κληρονόμον ό dπο{}ανι:1ν 

Ε:ποίησε τΟν &παντα βίον ου μόνον 

τΟν εκείνου dλλ&. καl τΟν της Έκχλη

σίας αU{}εντικόν, λέγοντος αUτοϋ δτι 

«έπροσήλωσε σκεύη ίερ&. εlς ηΊν αU

τοϋ πατριαρχείαν, Ciπαντα γενήσονται 

αU{}εντικά» ! "Έλαβαν γ&.ρ εUαγγέλια 

κεκοσμημένα, lερα ·καλύμματα διάφο

ρα, δεκανίκια ε~ dργύρου, καl τί_χρη 

λέγειν ; 'Έλαβαν γδ.ρ εϊς ποσΟν χιλιά

δων ΕκατΟν Ογδο1iκοντα. 'Έβαλον δΕ 

καl πάντας τους κληρικους εν τfj φυ

λακή καl Εγένετο διωγμΟς οVκ Ολίγος. 

M1l Εχων δΕ ό πατριάρχης δτι καl 

δράσειεν, οικονόμησε μάρτυρας Οπως 

μαρτυρήσωσιν δτι ό Βασίλειος έστlν 

&νεψιΟς αVτοϋ 1 , τijς μητρΟς γ&.ρ αU

τοϋ dδελφΟν λέγοντες είναι τΟν πα

τριάρχην 2 • Έμαρτύρησαν δΕ ο\Jτως. 

Ό &λιτήριος δε Σκεντέρμπεης επί

στατο καλώς Οτι ψευδώς Εμαρτύρη

σαν. ου γU.ρ r)ν ό')ς _·είπον, dλλ' r)ν 

&νεψιΟς Εκ μικρας itείας υlός. Πιά

σαντες ο-δν αUτοlJς &πέκοψαν τ&.ς Qί

νας αUτών καl τών τριών, είς γ&.ρ fιν 

Εξ αUτών ίερομόναχος Ονόματι Άν

τώνιος. 

Όργισ&εlς ο-ον ό αU-θ·έντης 3 τΟν 

πατριάρχην έξέωσεν αUτόν, oU γδ.ρ fι

γάπησεν αUτΟν ό Σκεντέρμπεης, Έξ

έβαλον δΕ: αύτΟν 4 ού μόνον τοϋ {}ρό

νου &λλa και τijς Πόλεως. 

1 Τοϋ- Συμεών. 

: Συμεών. 
s Ό Σουλταν Βαγιατζήτ. 
4 ΤΟν Νήφωνα. 

τος δ κύρις Νήφωνας δεν εδεξιώ{)η 

καl ν Ο: τιμ1Ίση τΟν υ ίΟν τού ~ Αμιρού

τζη, τΟν υ ίΟν του σκεντέρμπεη 5 δπου 

ήτον τότε χασνατάρπασης καl γείτο

νας ε'Lς τΟ πατριαρχείον. Καl Ελαβε 

λύπην μεγάλην δ αύτΟς ~Αμιρούτζης 

πως τΟν Εκαταφρόνησεν δ πατριάρχης 

καl δΕν τΟν Εδεξιώ{}η τελείως καl είχε 

τΟ φαρμάκι μέσα είς τi)ν κοιλίαν του 

φυλαμένον κατα τοϋ πατριάρχου καl 

Εγύρευε καιρΟν Επιτήδειον να εϋρη 

να τΟ ξεράση καcθ,ΟJς καl τfιν Εκαμε. 

ΛοιπΟν δ αί'ιτΟς ~ Αμιρούτζης Ύιξε-υ

ρεν δτι ό &πο&αvcΟν πατριάρχης κUρ 

ΣυμεΟJν δΕν είχε κληρονόμον καl Εκα

μεν Ολον Εκείνον τΟν βίον αU&εντικΟν 

και aλλα σκεύη τijς 'Εκκλησίας. Διό

τι Ελεγεν δτι Επροσήλωσαν σκεύη ίερδ: 

καl CJ.λλα τινΟ: εLς τdς ήμέρας αUτου 

τοϋ πατριάρχου όπου άπέftανεν' δλα 

είναι αU11εντικά. ~Επfjρεν ο.Ον ό αυ

τος Άμιρούτζης ε~αγγέλια εγκοσμη

μένα, 11'υμιατήρια άργυρα, εlκονίσμα

τα κεκοσμημένα, ίερι:Χ καλύμματα διά

φορα, δικανίκια &ργυρά καl CJ.λλα 

πολλα σκεύη. 'Ήτον δΕ 1'Ί τιμ1) Ολη 

τούτων τών πραγμάτων τΥiς "Εκκλη

σίας &:σπρα χιλιάδες ΕκατΟν Ογδοή

κοντα. 'Έβαλε δε και δλους τοuς κλη

ρικαUς ε'tς η)ν φυλακην καl Εγένετο 

διωγμΌς μέγας μέσα εlς τΟ πατριαρ

χείον. 

Ό δε πατριάρχης μη liχων τί να 

~ Ό φλύαρος διασκευαση)ς τfις Πτρχ. ίστορίας παρενόησε εLς τΟ σημείον τούτο 

τΟ πρότυπόν του. eo ΊσκενtΕρ πρέπει νό. εtναι υίΟς του Γ. Άμιρ. καί ούχl του Ίσ
κεντέρμπεη. 

• ' 

'Ετ;ούρκευσεν ό Γεώργιος 'Αμιρούτζης ; 121 

κάμ l1 εlς τοίiτο, Ε συ μβουλεύ&ησαν μέ 
τινας τών &ρzιερέων καl οtκονόμησε 
μάρτυρας να μαρτυρ1)σουν δτι δ Βα

σίλειος εlναι &νεψιΟς τοίi &.πο&ανόν
τος πατριάρχου, τΥις &δελφiϊς του υίΟς 
καl Ετζι Επflγαν καl Εμαρτύρησαν κα

&<Ως τους έρμΊ)νεψεν δ πατριάρχης. 
Ό δε Άμιρούτζης 1\ξευρε καλα δτι 

ψεύματα Εμαρτύρησαν διότι δΕν iiτον 
ώσαν εlπαν, Εσοντας αUτΟς να είναι 
&πΟ τi}ν Τρωτεζοϋντα καl 11ξευρε τΥιν 
ύπό&εσιν. Άμα δ Βασίλειος fιτον μι
μικρΟς dvεψιΟς του πατριάρχου άπΟ 
έξαδέλφην. ΕUρcΟν δΕ και ρ Ον ό "Αμι
ρούτζης §ξέρασε τΟ φαρμάκι όπου εl
χεν εlς n\v κοιλίαν του κατ&. τοίi πα
τριάρχου κα'ι έφαρμάκωσεν αUτΟν κα'ι 
έ{}αvάτωσεν. "Έκαμε δΕ ταύτη ν ηΊν 
Uπό{}εσιν αρτζι είς τΟν σουλτάνον. 

ΚαλΟ: &κούσας τουτο έ-&υμώ1.~η πολλ&. 
καl J)ργίσ&η του πατριάρχου καl Εβ
γαλεν &πΟ τΟν &ρόνον τΟν πατριαρ-

' ' ' ' ' π') ' ' δ' ) χικον και απο την ο ,ι ν τον απε ιο-

ξεν εξω. Τών δΕ τριών μαρτύρων W
ρισ:: καl Εκοψεν τlς μύτες αUτών, &.πΟ 
τοUς όποίους τρείς μάρτυρας fιτον 
ό Ενας ίερομόναχος, Ονόματι Άντώ
νιος ι. 

Δι& τΟν &μερόληπτον κριηlν {'J διαγωγ1Ί του Σκεντέρμπεη δΕν είναι δλ0::ς 
&δικαιολόγητος. "Αν προσωπικΌν πάi3ος Εκίνησε nΊv κατ' αfπου περιφρο
νησιν τοϋ πατριάρχου Νήφωνος, τοίίτο δΈικνύει &προνοησίαν τοϋ 'Lεράρχου. 
ΔΕν Uπάρχει &μφιβολία δτι Uπijρξε φιλοχρήματος διάitεσις εlς τΟν έξωμότην. 
~Αλλ~ ή αίτία τfις Εκδικ1iσεως ύπΥjρξε μοναδικ1i. 

r ' ' "' ' "' ι δ δ' προδικ 'ζε δυσμε'"ειαν τω-ν υίών ' ο προσωπικον αυτο επεισο ιον εν J α ι • 

1 Χαρακτηρισtικ'Ιl εΙναι 1Ί επιμήκυνσις της διασχευi'jς της Πtρχ. ίστορίας διό. 
παλιλλογιών καl εκφράσεων fμπσ:&είας. 'Απεναντίας *" προκειμέγφ 1Ί Πολιτικη Ίστο· 
ρία (Turcograecia σ. 33) εt·ναι σύνωμος καί &πηλλαγμένη χαραΥ.τηρισμ&·ν. Ό Ψ ε υ· 
δ 0 Δ ω ρ ό <&ε ο ς επα'\•αλσμβάνει τΟ επεισόδιον (σσ. 430 · 31 της &κδόσεως 1786). 
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τού "Αμιρούτζη πρΟς η\ν χριστιανιϊο)ν {1-ρησκείαν εLς nlv όποίαν Εγαλουχή
{}ησαν καL d.πΟ τ1lν Οποίαν &nεσπάσ1tησαν βιαίως. Μάρτυς είναι σUτΟς δ Χρο
νογράφος. CΌτε Επl τfjς πατριαρχεία; του ρ ι νοzαράκτου i\1αξίμου Γ' ό Μ ωά
με{} Εζήτησεν Εξ1iγησιν τού συμβόλου τf]ς Πίστεως, ό ;τατριάρzη; «γράψας 
καl Εξηγησάμεvος &:πέστεtλεν αUτΟ πρΟς αUτοUς Ηεολογικώς καl τεχνικώς αυτο 
συγγραψάμεvος. CYπY]ρzov γU.ρ Εν τοίς καιροίς Εχείνοις καl ευγενέστατοι 

ΕντΟς τοϋ σεραγίου Εκ τfjς Πόλεως καl Τραπεζούντας, Εξ ό)ν είς ήν καl ό τού 
Ά ' t c c' c ll.ιr , J , ' c"' - ' ~ β μουριτ_η ο υιος ο 1ηεχεμετμπεης ,ογιωτατος Χαι ελι.φ'ικως και αρα ικώς, 

δς καl όρισμψ tOίi κρατούντος μετεγ.λώττισε tCι. Ίlμέτερα βιβλία είς τ1lν τίi)ν 
~Αράβων γλωσσαν γράψας αUτα &χριβέστατα. Ό γtiρ αlη~έντη; οUκ Επαύετο 
Ερωτών τα τΊlς πίστεως Ίlμών μυστήρια παρ~ aυτών .... >> 1 • 

Δ' ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΘΕ:\ΙΑ1ΌΣ ΕΞ ΛΛΛΩΝ ΠΛΕΥ!"ΩΝ 

Ι. ΑΜΙΡΟΥΤΖΗΣ ΚΑΙ ΒΗΣΣΑΡΙΩ!\ 

"Αν αί σχέσεις τοϊi Γ. 'Αμ. πρΟς τΟν Βησσ. δΕν ε'ίναι παλαιότεοαι 2 χρο-
' , ' 

νολογοϊiνται πάντως &πΟ τΥΊς συμπράξεως δια η)ν Σύνοδον τfις ψευδοενώσεως 
(1437 -39) 3

• Τ1)ν αδτ1)ν περίπου στάσιν Ετήρησαν Εν Φλωρεντίq,, &μφότεροι 
κινούμενοι &πΟ πολιτικ&. iΞλατήρια καl ε'ίς δευτέραν μοlραν {}έτοντες τ1)ν 
δογματικ'Ι)ν Ciποψιν. Τούτο Εξηγεί διατi ό Γ. Ί\μ. κατέ{}ηκεν έ'γγραφον η)ν 
πίστιν αUτοίi (ώς ένωτιΥ.Ος) καl διατl Ενέπαιξε τΟν ΜUρκον τΟν ΕlιγενικΟν 
&γορεύοντα 4 • cH στάσις του Εκείνη δεν cbφείλετο εlς δυσμενΥί Lδέαν πρΟς τΟ 

1 'Έκ--&εσις ΧρονικiΊ 

τέρα του εlς τ1)ν σύηαξι ·ν 

τfi βάσει τfiς γεωγραφίας 
6 · 7 σ. 156. 

σ. 588.~ 'Ο Μεχμ8τ: βέης Άμιρούτζης Εβοή&ησε τΟν πα
%αl τουρκικΊlν tf.πόδοσιν τών δρων του μεγάλου Χάρτου έπt 
του Πτολεμαίου. Πρβλ. Κ ρ ι τ ό β ο υ λ ο ·ν ν κεφ. 10. 

'Ό R. L ο e η e Γ t z : Pour la biograpbie du cardinal Bessarion έν περ. 
Orient. Chr. Per. 10, 1944, σσ. 11G - 49 dσχ:ολεi:ται καt μ:S τΥιν πρώτην γνωριιιίαν 
των δύο &νδρώv. ' 

, 
3 '? Άμ. διετ~λει πο~ιτι~Ος και έπισι:ημονικΟς σύμβοu/,ος τfiς Τραπεζουντιακfίς 

αποστολ~ς. ~Διεμ1:νυσατο ου ν ο βασιλεUς τοLς &ρχιερεϋσι πaσι\• 'Α νατολfiς τε καt Δύ
σεως και τους μετεχοντας lr λόγοις καL ήλ&ον ό:παντες έν Κωνσταντινουπόλει δ τε Τ α-

t - ,. . . 1 ' ρ 
πε_ουνι:ος εχων και τον φι ,οσοφον Άμιρούtζην, ό ΝιJ~αίας Βησσαρίων, ό Ρωσίας, ό 

φιλόσοφος Γεμιστός ... » 'Έκ&εσις Χρονική, Σ ά {}α ς Ι\-113, 7, σ. 561. 
: Σ υ Q ό ~ο υ λ_ ο ς, "Εν&' &νωτ. ς• κ εφ. ΚΑ' σ. 175. «'Εκά<&ισαν έν τίi &νατο

λικωτερq. γωνιq. του Τρικλίνου Οπισ&εν μf:v Π(iντων καl πόοοω απέναντι δε τοϋ 
'Ε ' ' , , - 1 ' , ' '"" ι 

φεσου, τα παρ αυτου r.εyομενα ειρωνεuομενοι και ύπ' Οδόντα γελώντές τε καί έ -
παίζο~τε~»! ~ί &:λλοι 1]σαν δ κατόπιν πτ;ρχ. Γρηγόριος τ;ijς Μαμμης καΙ. &νώνυμ~ς 
τις. Το επεισοδιον 18 Νοεμβρίου 1438. 

• 

'Ετούρκεuσεν ό Γεώργιος Άμιρούτ'ςης ; 123 

πρόσωπον καl η1ν &ξίαν τού ύπερόχου dρχηγού τών δρ-&οδόξων, dλλ~ εlς η1ν 
διαπίστωσιν δτι ό IVI. Ε'UγενικΟς Ε-&εολόγει &καίρως Εκεί δπου πολιτικα'ι 
άνάγκαι έρρύ{}μιζον τΟ: δογματικιΧ ζηηlματα. ΟUδε φαίνεται δτι δυσηρέστησε 
τσUς ΕUγενικοlις βραδύτερον, αν κρίνω μεν &πΟ τους Επαίνους με τοlις όποίους 
συνοδεύει δ ~Ι ω. Ε{)γενικΟς &ποστελλομένηv πρΟς τΟν Γ. ~Α μ. νεκρολογίαν 
τού &δελφου του 1 • "Αλλως τε σκοπΟς του Γ. Άμ. ήtο να έπανέλ{}η εlς Άνα
τολΊ1ν καl 'ίδη &ξιοποιουμένην η1ν ενωσιν. Δεν Εσκόπευε να μείνη εLς τΥ}ν 
Δ"δσιν. ~Απεναντίας ό Βησσ. Εξησφάλισε καl Ετησίαν χορηγίαν παρα τού 
Πάπα καl &.ργότερα, δια της αναδείξεως εlς καρδινάλιον' Εξέχουσαν Ί1·έσιν Εν 

Ρώμη. 
ΧαρακτηριστικΟν είναι πώς, δτε ·Υ]δύνατο νΟ: όμιλήση, μετU η1ν εLς τΥ}ν 

'Α νατολ1Ίν Επάνοδόν του δηλ., ό Γ. 'Α μ. Εξεφράσftη περ ι τών δύο dντιμά
χων προσωπικοτήτων~ εlς εργον του περ'ι του δποίου περαιτέρω {}(ι ε'ίπωμεν 
πλείονα. <<$Ην δΕ καl τfίς &νατολικfις μοίρας δ Έφεσίων &ρχιερεύς, έζαρχος 
πρΟ τiϊς εLς 'Ιταλίαν Επιδημίας Εν Βυζαντίcρ καταστα{)·είς· 1ιν δ' ΕκείνΟ) δ Νι
καίας Βησσαρίων, δ τριταγωνιστείν μα{}ών, συναγωνιζόμενος, δ δοκών μf.v 
ε'ίναι τσϋ γέJιους dπορρώξ, έπίβουλος δf. μCiλJ.OJ' ύπάρξας κα( συκσφάντ;ης 

καl &ξίωσιν καρδινάλεος Επl πρόσ&εν ϋ.γων τf]ς &νατολικiις δόξης &-vρυ 3 τών 
'Εφεσίων Επιστάτης τούτφ συμβέβηκε καίπερ ΕξΟ-v αUτψ αUτ1}-v καl πλείω 
λαβείν» 4

• 

αΟτε δμως τα πράγματα Εστράφησαν καl ό μΕν Βησσ. πλούσιος καi 
Ελεύ-&ερος Sσχεδίαζεν Εν Ρώμη τ1Ίν δια σταυροφορίας έπελευ{j{ρωσιν τfίς 
~Ανατολfις &πΩ τους Τούρκους (δια να τ1)ν ύποτάξη εlς τΟν Πάπαν !), δ δΕ Γ. 
~Αμ, Επένετο Εν ~Αδριανουπόλει αϊχμάλωτος καl ηλγει βλέπων τΟν Ενα μΕν 
τών υίών του Εξισλαμισ{}έντα, τΟν δ' Ετερον πιεζόμενον να προσχωρήστι πρΟς 
τΟν μωαμε{jnνισμόν, τΟν Βησσ. Εσκέφ{}η τότε ώς προστάτη-ν ό ~Αμ. καl 
πρΟς αύτΟν fγραψε η1ν γνωστ1Ίν Επιστολi)ν διεκτραγωδ&-v τΟ τέλος τiΊς κοινΥΊς 

πατρίδος Ταπεζοiiντος καl αlτ&ν χρήματα ό)ς λύτρα τού υίοϊi Βασιλείου 'Αμι
ρούτζη. ΔΕν Εδίστασε δΕ να ύποσχε-&Ώ εLς τΟν καρδινάλιον δτι {}' &φιέρωνε 

ι€'Αλλ' ούδtν fjτ;τον καl πρΟς σΕ [πέμπεται ό Επιτάφιος λόγοςJ tOv λόι•ου ερα~ 
στi,ν και κριτ;i,ν καΙ. πρΟς παtρίδος άπάσης φιλόσοφον εύλόγως δνομαζόμε\•ον, εlμη 
καi. πρΟ εκείνου μiiλλον διό. τ1lν έν τ;οϊς λόγοις σuγγένειαν ... σοί διl ταlιτό tε τo"iJ;;o 
[φιλοκάλφ τε πεφυκότι καt ζηλωτϊj καl έπαινέτ;η τών τ;o"iJ Μάρκου καλΟη•J καl προσ

έτ;ι και όμοτέχνφ». L e g r a η d : Cent dix Lettres σ. 304. 
2 Δια τΟν πολιτικΟν ρόλον δν διεδραμάτισεν έκατέρα, χρήσιμοΥ άκόμη τό βιβλίον 

-ι:ου Ν ι κ η φ όρο υ Κ α λ ο γ ε ρ α : Μiiρκος ό ΕύγενικΟς καl Βησσαρίων ό Καρδινά· 
λις εύ-&ύνας ώς πολιτικοt τοίί Έλλ. 'Έ-&νους ήγέται τfι Ίστορίq. δίδοντες, Ά-&ή~ 

νησι 1893. 
3 Οϋτω ό έκδότ:ης έν τ{ρ κειμένφ. Μήπως α aύ ; 
4 L. Μ ο h 1 e r : Eine bisher ... Oriens Christianus 9, 1920, σ σ. 25 - 26. 
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τΟν δ.πελευftερούμενον είς τΥ}ν Δυηκ1lν εκκλησίαν (εUλόγως προτιμώv τοϋ 

έξισλαμισμοίi ηlν παραδοzΎιν τf]ς έν(δσεως). «Δέομαι τοίνυν της σfίς κυριότη
τος, αlδεσιμώτατε δέσποτα, μεμνημέJ'ΟV τijς ποί.λ?jς ήμ.ών άεl περ( σε εVνοίας 

και τών πολλών επι σοi κal μεγάλων Ελπίδων, ών Εzοντες Ίlδέως διεβιώσαμεν 

τΟν μέχρι τf}ς &λώσεως χρόνον .... ετι δε τfις παρα σου είς Ί'Ίμdς εύεργεσίας, 

1lv ε'ί τις τών 1lμετέρων άφέλη, ουκ οlδ~ ε'ί τι περιληφ{}·1Ίσετ.αι καl της καftαράς 

έκείνης καl είλικρινοίiς φιλίας, ην ου χρόνος, ου πραγμriτων μεταβολαί, oU 
τοσούτον διάστημα 'ίσχυσεν όπωσοϋν &μαυρWσαι, τd προσήκσιιτα τjj παρούσυ 

τύχrι βοηfJijσαι καί πρrJJτον μΊ;;ν 1]μών τδιι ΒασίλειΟJ' ελε{Jερώσαι, 8; τούτου 

χω'ι' ευ' .Q' ' ' <ι); δ ~ 1 ~ I ~~ ' ~ - I τυ v , υ·υς :παρα σε η~ει, ΟVΛΟς εαομ.ει•ος- επειτα και ημιν τι να χορηγιαν 

εlς τΟ μέλλον πορίσασ-3--αι, &φ~ ής Εν τiί παρούσα τύχη διαβιώσωμεν>> 1
• 

ΔΕν φαίνεται 1'1 α'ίτησις αϋτη τού Γ. ~Α μ. 'VO:. Εσχε πρακτικΟν &ποτέλεσμα. 

Ό Βασίλειος, &ναδεκτος τfiς μητρος του Βησσ., έξισλαμίσi1η, πρaγμα οπερ 

δεικνύει δτι δ φιλόσοφος fγραφεν εlς τΟν &ρχιερέα χωρlς νΟ:. λαμβάνη &πάν~ 

τησιν. Τούτο συνέβαινε καl πρΟ τ:Υjς άλώσεως 2
• 

Π. ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙτΑΦΙΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 

ΕΙΣ ΤΟΝ Γ. ΑΜΙΡΟΥΤΖΗΝ 

Ό cod. Marcianus Gr. 533 (15. αί.) περιέχει εργα του Βησσαρίωνος. 

Μετα τΟν Πρόλογον καL Εν φ. 2α Εξ. περιλαμβάνεται <<Πίναξ τών περιεχομέ

νων εν ταύτη η] βίβλφ». Εtς τον πίνακα δ Σπ. Λάμπρος' &νέγνωσε φ. 38β 

«Στίχοι ίαμβικοL επιτάφιοι.επi Γεωργίφ τQ) ~Αμιρούτζη -&'>>.Σημειωτέον Οτι 

δ κii\διξ (φ. 47α) περιλαμβάνει έπιστολ1'ιν προς τον Γ. Άμ. 

Έαν ό- Βησσαρίων !;:γραψε στίχους έπιταφίους δια τΟν πρωτοβεστιάριον, 

τούτο σημαίνει Οτι ό Γ. ~Αμ. δΕν dπέ{}ανε μουσουλμάνος, διαψεύδεται δΕ 

πάσα περl τού &ντι-&έτου δ-&ενδήποτ-ε πληροφορία· διότι καρδινάλιος δεν Ύιτο 

δυνατΟν νΟ:. συν{}έση Επιταφίους στίχους δι~ Εξωμότην. Δυστυχώς τΟ ζήτημα 

δεν εlναι τόσον άπλοίιν. 

"Ο περιγράψας τΟν κό)διχα Σπ. Λάμπρος πληροφορεί ήμ&:ς, δτι τα εν 

τψ πίνακι <<περιλαμβάνονται πάντα Εν η"Ρ κώδικι εί καί τιν~ αύτΟΟν φέρουσιν 

έν τοίς οlκείοις μέρεσι του κώδικος Επιγραφi}ν διατετυπωμένην αλλως η Εν τψ 

πίνακι. ~Αλλ~ οι Εν φ. 38α περιλαμβανόμενοι στίχοι έπl τψ Άμιρούτζη καl 

oL πρΟ αύτων 4 εlναι δι" Ciγνωστον λόγον διαγεγραμμένοι μέχρις &φανείας καl 

1 Ρ. G. Μ i g n e 161, στ. 727 - 28. 
2 L. 111: ο 111 e r : Bessarion ΠΙ, σσ. 422- 4. 
3 ΝΕ 3, 1906, σ. 13. 
4 σ. 38β Στίχοι ήρω'ίκοt έπιτάφιοι έπt τψ ... η' [ΝΕ σύτό-&ι]. 

ι· 
I 

.. 
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αι ανωτέρω δΕ παρατεθ-είσαι Επιγραφαl αUτων εlναι δμοίως διαγεγραμμέναι 
- , <' " "δ' ~, ~δ Ι_Q Cl' ο~ I , Ίο Εν τ φ ;τινακι ουτω;, ω στ ε ου ε καν η υνηuην, προσυετει, ν αναγνωσω το τε • ς 

τfις πρώτη; αUτων. ΔΕν τελευτωσι δ ο οί στίχοι εκεlνοι εν τQ) φ. 38β, &.λλ" εϊ
ππο φύλλον κεκομμένον νίιν, ot; παραλείπεται μόνη 1) ράχις· σ4ζεται δΕ: μό
νον εν φ. 39α τΟ τέλος τών ύπο Ο.ρι&. {)-' στίχων, ών 1c1 μΕν dρz1l εν τ<$ σφ

ζομέ,·cι;ι μέρει εχει 

Πόρον τ~ εφευρείν Εν πέλουσιν &πόροις 

τΟ δΕ τέλος 
δόξης καl χαράς καl &'ίδίου βίου>> 1

• 

Κατ Ο:. ταύτα ό Λάμπρος ύποστηρίζει δτι μέρος των γραφέντων Επι τα
φίων στίχων Εσό)&η· έπομένως ή δημοσίευσις του Επιγράμματος -&α 1Ίδύνατο 
νΟ:. διαφωτίσu τΟ τέλος τού Άμιρούτζη. Δυστυχώς τΟ πράγμα δΕν δχει οϋτω, 
&ς πεί{}εται δ &ναγνώστης εκ παρα-Gέσεως τΥiς φωτογραφίας των εν λόγφ σε
λίδων του κώδικος 533 (σ. 127-28 του παρόντα~ κα\ τijς περαιτέρω εκδό
σεως τού εν f. 39r κειμένου. 

Cod. Marc. Gr. 533 (XV s.) f. 39Γ 

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 
ΣτΙΧΟΙ ΙΑΜΒ!ΚΟΙ ΕΠΙτΑΦ!ΟΙ TQ ... 

πάρον τ~ εφεvρείν εν πέλουσιν άπόροις, 

τιμiiται :πρέσβυς κά:πέοταλται πολλάκις, 
πρΟς η)ν μεγάλην τοV κράτους δντ:ως :πόλιν, 
άγαν δ' άρίστως καl κατ:d τdς ελπίδας, 

5 χαίρων εκείfJ-εJι έν{}άδε :προσώρμιζεν, 

Οπου γε καl J'iίv ά:πάρας αV&ις :πάλιν, 

:πiiσι τ" έπι{}εlς λίαν άριστον τέλος, 

οίς τοίς κρατοiίσιν f;ν άνατεfJ-ειμένος, 

lφ&η τΟν οίκον ούδό?.ως lδείν l!τι 

10 μέσον δ8 τοϋ :πλοV {}αγατ.ηφόρφ νόσcρ 
li:πνουν τΟ σώμα καl ψυχi]ς J.ιπd.ιν δίχα 

φ{}άvει μεrαστdς τών έπιγείων αvω, 

Οπου :περ άπψχοντο τd φίλτατ:α οί, 

άλλος κατ' li.λληv τοV χρόνου ::περίοδον-

15 οί5ς περ {}ανόντας ζών έτι και φώς βλέπων 

yράψας έαυτδν προσπαρέγραψεν :πάλαι, 

Ι ΝΕ 3, 1B0fl1 σ. 14 . 
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δ.λλπ μf:.,, ϋ.J.λοις, oVv έαυτrp δ' έιι{}άδε 

τoVroJ' τQγ φαιδρΟν και καλ01' 1'εω·ίαι• 

άμα μf:v δηλών τοίί βίου τΟ δ.σrατοΙ' 

IJ.μα δε γ' 1jμ6.ς παρακαλc))γ ίκέrας 

{}ε({J γεvέσ8αι, ο)ς rύχωαι τijς Cί.νω 

δ6ξης και χαρδ.ς καl άί'δίοv βίου. 

~Ως εκ τfίς dναγνώσεως τώv ιάμβων τούτων φαίνεται, δ Βησσαρίων 

μνημονεύει προσώπου ΕπισΊlμου επι &ποστολίi εκ (Τραπεζοίiντος) Ερχομένου 

εlς Κωνσταντιvούπολιν συχνd r.αl &πΟ'ι<tανόντος κατd τ1)ν διάρκειαν πλοίi εκ 

νόσου. ΤΟ πρόσωπον τοϊiτο μετέβη εLς τους σU.ρανους πρΟς συνάντησιν τών 

προαπο{}ανόντων κατα 'διαφόρους ήλικίας τέκνων του . ..-Ων εν «τΟν φαιδρΟν 

καl καλΟν νεανίαν», πλησίον του Βησσαρ. εύρισκόμενοv, συνέστησεν δ &πο

-&ανιΟν είς τΟν ίεράρχην. 

ΤΟ νόημα τών στίχων κά-θ-ε U.λλο προσαρμόζεται πρΟς τας τύχας του Γ. 

~Αμ., ό όποίος, οUτε Εν itαλάσση &πέitανεν, οUτε τΟν υ'iόν του κατώρ

{}ωσε να σώση τΥις Εξωμοσίας, οUτε κατΟ: τU τελευταία Ετη τΥις ζωΥις του Ετα

ξίδευεν εντο/.οδόχος τινΟς πρΟς περαίωσιν ύπΟ'θ·έσεων. 

Ποίον τΟ πρόσωπον, ε'ί.ς ΕμΕ τοUλάχιστον &:γνωστον. Κατα ταυτα δ Σπ. 

Λάμπρος λαν-&ασμένως &νέγνωσε τΟ Ονομα τσ'υ Γ. ~ Αμιρούτζη ύπΟ τα Εσβε
σμfνα γρ-ά-μ-μαι;α τaίι Πίνακας. 

ΕLς τοίiτο καl Ετερος λόγος συνηγορεί. Ό κώδ. 533 ε1ναι συλλογ1Ί νεα
νικών α. Εργων τοϋ Βησσ. πρΟ τfίς &ναδείξεως αUτοϊ!, πλ1lν Ενός, εLς καρδινά

λιον 1
• Συγκεκρψένω~ τU πρώτα Εν αUηρ καταχωριζόμενα συγγράμματα εlναι 

τΟ νεανικΟν εLς τΟν δσιον Βησσαρίωνα ΕγκcίJμιον, μονο)δία ΕπL τ (ρ Μανου1Ίλ 

Παλαιολόγφ (t 1425) κλπ. τα Εσχατα δ' είναι σχετιχcl πρΟς την Εν Φλωρεν

τίq; σύνοδον (1439), πάντως δΕ προγενέστερα της &νόδου του Κωνσταντίνου 

Παλαιολόγου εΊς τΟν i}ρόνον 2
• 

·ο {Μνα τος του Γ. 'Α μ. πρέπει να Επf}λ&ε μετα τi-ιν πρΟς α-υ τΟν Επιστο-

1 Ώ::; ό ϊδιος λέγει προλογικώ; «tώv ΕνtαϋD·α Εκχειμένωv λόγων ol μέν ετι 'Ι'έcρ 

Οντι καL άρτι πρώτως Ίlμμένφ της περl τΟ συγγράφει ν γυμ\•ασίας εκδέδονται, μήτε 

τινά πω βαtΙ-μΟν Ι.ερωσύνης εχοντι, πάνυ τε ό.παλ(Ι) ετι μοι δντι ... οί δ' έφεξης 6εί 
τοϋ χρόνου προβαίνοντος ... οί μέν έν ίερεi.Jσι τελοϋντός μου, οί δ' f\δη και γενομένου 

&ρχιερέως δ δέ τελευταίο; ... f\δη καΙ. εt; τΟ των καρδιναλίων ιlνηγμένου Ο.ξίωμα». 

ΝΕ, 3, 1906, σ. 12. 
2 Πρβλ. R. L ο e η e r t z : La chrono1ogie des ecrits de jeunesse. περ. 

Orient. Chr. Periodίca 10, .194-l, σο. 116-21. ΤΟ έyχώμιον εtς τΟν δσιον Βησσα
ρίωνα έξεδό-1}η Εσχάτως· ύπΟ Ρ i e rr e ] ο a η n ο ιι: Un opnscule inedit du cardi· 
nal Bessarion Le Panegyriqιιe de Saίnt Bessarion anachorete eg;γptιen έν Ana-
1ecta Bollandiana LXV, 1947, σσ. 107 ·38 (τΟ κείμενον σσ. 116 -33). 

Cod. ;ί\Iarc. Gr. 533 (XV s.) f. 38ν: Ή ά;τεσβεσμέ\'η άρχη τοϋ Επιγράμματος . 

.. 
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Έτ;ούρκεuσεν ό Γεώρyιος • Αμιρούτ;ζης ; 129 

λιlν τοίi I\'lιz. 'Αποστόλη (1467), περl ής περαιτέρω. "Ατοπον λοιπΟν εlναι 

ν' &ναμένωμεν Εργον τfiς Εβδόμης δεκαετηρίδας του 15. αίώνος μεταξυ τών 

πρωτολείων τοίi καρδιναλίου, καl. διl Εν τ·fi σειρ{i δπου τούτο εύρίσκεται. 

Γεννώνται Ύ)δη διάφορα ζητήματα. ΕLναι ό κώδιξ αUτόγραφος τού 

Πησσαρίωνος; 1 Εiς τοίίτο νομίζω δτι δύναμαι ν~ &παντήσω καταφατικώς. 

Έκ τfjς συγκρίσεως της παρατι{}εμένης φωτογραφίας πρΟς δ.λλο δείγμα Cισφα

λΕς γραφης τοίi καρδιναλίου, δυνάμεftα, νομίζω, να δδηγη{tώμεν 2
• 

ΤΟ δεύτερον Ερώτημα Cιφορ{i εiς τΟ:ς διαγραφcΧς καl nlν &ποκοπ1lν τού 

φύλλου περl ών 1lδη ώμίλησεν ό Λάμπρος. ΕLναι Εργον τοίi Βησσαρίωνος, 

ό όποίος διΞ:ν llc&ελε νd d.πομνημονεύση τΟ Ονομα τού διαγραφέντος νεκρού ; 
Τίς δ λόγος ό Κινήσας αUτΟν είς τοϋτο; Πι{}ανώς &χαριστία η &ντίc&εσις πρΟς 

τΟν <<καλΟν καl φαιδρΟν νεανίαν)> περl oiS οί στίχοι. Πάντως &διάγνωστον. 

~Η·Ηέλησαν να Εξηγ1lσουν τΟ πράγμα 3 δια τοϋ γεγονότος δτι δ κατ' &ρχclς 

ένωτικΟς Γ. ~Α μ. μετεστράφη κατόπιν εϊ.ς &ν-ΗενωτικΟν καl ϋβρισε τΟν καρ

δινάλιον εiς τΟ περl. της Συνόδου της Φλωρεντίας πονημάτιόν του. ~ο Βησ

σαρίων c&υμω{}-εlς καl Εκδικούμενος &.πέσβεσε το\Jς στίχους καl την Εν τοίς 

περιεχομένοις του Πίνακος Επιγραφ1lν αUτών. Ό Loenertz δέχεται nlν πρα

γματείαν του Γ. ~Αμ. γραφείσαν μετα τΟν Άπρίλιον τοίi 1443. "Η το λοιπΌν 
δυνατΟν ό Βησσαρίων νΟ: Ίlγνόει επι 25 περίπου Ετη τας τοιαύτας διαc&έσεις 

τοϋ Γ. 'Αμ. καl. ηΧς ϋβρεις καl &.γνοών α1'1τU νU τΟν πεν&ήση δι' Επιγράμ

ματος; Καl ητο δυvατΟv αύτΟ τΟ όποίον f)γνόει να τΟ πληροφορη{}fi μετcl 

τΟ 1467 καl.ν' &τcοσβέση τοU; στίχους; MoU φαίνεται δλως &πί13ηνον. 'Άλ

λως τε τΟ περιεχόμενον των δημοσιευομένων στίχων ούδεμίαν &μφιβο.λίαν 

&.φίνει περl του &σχέτου α{1τών πρΟς nlν ζω1lν καl τΟν 1'tάνατον τού Γ. 

Άμιρ. <Απλώς δ Σπ. Λάμπρος παρανέγνωσε τΟ ξέσμα, προφανώς επηρεα

σftεlς &.πΟ t1Ίν εν συνεχείg παρά{3εσιν εν τcQ πίνακι τiiς επιγραφiϊς τfις επιστο

λης τού Βησσ. πρΟς τΟν Γ. ~Αμιρούτζην! ΚατU ταύτα τΟ .ζ1lτημα τοϋ αν Ο 

δ Γ. ~Αμ. &:πέitανεν ώς χριστιανΟς δεν δύναται νΟ: λυ&fι Εκ τών επιταφίων 

στίχων τού Βησσαρίωνος, Ciτε μ1) &φορώντων είς αυτόν. 

1 Ό Ι.,. 1\1 ο 111 e Γ : BessaΓion ΙΙΙ, 1942, σ. 41G ση μ. Πμcρσβητεί, λόγφ τ; ω,, 

εν αlηψ δ.Υορ-&οyραφι&ν, τ;Ο Ότι ό κ&διξ εlναι σUτ;όγραφος του Βησσαρiωνος. το ζ{Ι

τ;ημα Εξ1lτ;ασε μετ;(ι τ;αίiτ;α 6 R. L ο e η e Γ t z Orient. ChΓist. PeΓiod. 10, 1944, 
σ. 118 · 20. Οδως (σ. 118) t'}εωοεt δτ;ι τ6 χειρόγραφον έτ;ελ::iωσε μεω.ξU 1 Φεβ'). 14±0 
καt 5 'Απριλίου 1449, δτ;ι 6 Εησσ. 6.π6 καρδινάλιος Άγίων 'Αποστόλων μετ;έ&η ε!ς 

Επίσχο:τον Σαβίνης. 
2 Un autografo di Bessarione, Εν ;τερ Bessaι·ione 33, 1917, σσ. 1FΩ · 6 . 

Έκτ;Ος κειμένου (μεταξU τ& ν σσ. 184 · 5) τ;ό αUιόγQαφον, προιορχόμενον:Έ%: ω υ. Cod. 
Vat. Gι-. 18u8. 

3 L ο e η e r t z : ''Εν "θ·' &νωτ;. σ. 138. 
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ΠΙ. Αλ!ΙΡΟΥΤΖΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧ. ΑΙΙΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕν πρόκειται ν&. Εξετασ1't'[j Εδώ ο\Jτε 1'1 ϋποπτος στάσις τοiί &λλοπροσάλ
λου Βυζαντίου Ι\'1. ~Αποστόλη πρΟ καl μετcl τ1Ίν CΆλωσιν 1 οUτε καl α't σχέ

σεις αUτου πρΟς τΟν ~. Άμ. πρΟ τή; &ποστολiiς εLς αίJτΟν τfjς γνωστΥjς Εκ 

Κρήτης Επισωλfjς τού «κηδεστοϊi» τούτου. θέλω απλώς να Επιμείνω εLς ση

μέίά τινα τΥ]ς Εν λόγφ Επιστολfις, 1l όποία &φ~ ένΟς μΕν δίδει τΟν terminus 

ante quenι non του Βηνάτου τoti Γ. Άμ. (1467), &φ' έτέρου δΕ η1ν λύσιν 
τοϋ δλου προβλΊlματος. ΤΙ ΕπιστολΊ1 αϋτη εlς ϋφος δυσνόητον καi περίπλο

κον γεγραμμένη, δΕν Εχει &ρκούντως μελετη{Η'ϊ. Ό λόγος τής &σαφείας α.Uτfις 

είναι εUνόητος· ό dποστολεUς δεν f!1'tέλησε νΟ: βλάΨη τΟν παραλήπτηv. Θα 

τΟν Εβλαπτε δε &σφαλώς, αν εγραφεν &περιφράστως δι" -ύπό\3-εσιν εLς τiιν 

Οποίαν πρωτίστως &ναμεμειγμένος Ύιτο ό Πορ-θ,ητής. 

<<~Εγώ σε τοιουτότροπα συνειπόντα τοίς σοίς &ρίστοις υ'iέσιν, 'Ιlνίκα ό 

τών Τεύκρων καL CJ.λλων οUκ Ολίγων ε,~νών βασιλεUς καl Ο'bδΕν 11ττων τοίς 

πάσι τών πώποτε μνημονευομένων βασιλέων άπάντων, αUτοVς &ποκρι{}ηναι 

δυοίν 1lμέραιν Ε-θ·έσπισεν, Εν οίς δ μεγαλόνους κατα τΟ {!δόμενον Υιρωt1lκει, 
ύπεgεπαινώ, τήv πάτριοv είκότως παgάδοσιv δι..αβεβαιούμενον. TcQ δ' αUτίρ 

πάλιν βασιλεί μεταμεμψαμένφ καL Ερομένφ, τίνα αν ε'ίης α1.1τι'ρ συνειπcΟν αU

τοίς περl των 1'1ρωτημένων εlπείν, φάμενον καl μη δυνηι'Ηντα τΟν δντινοiίν 

itάνατον Uποστf}ναι ... >>. 
Έκ του προλόγου τούτου φαίνεται δτι δ Μωάμε-θ- Β', φιλοσοφών, 

είχεν &μφιβολίας -&εωρητικιΊ.ς περl. τών Οποίων, -θέσας και διήμερον τακηlν 

προ{}εσμίαν &πανηlσεως εLς aυτούς, fιρώτησε τους υ'iους τού Γ. 'Αμ. (τοUς 

Οποίους πρέπει ν&. Uπο{}έσωμεν μουσουλμάνους &μφοτέρους). Ό πρωτοβε

στιάριος &Jηlντησε συμφώνως πρΟς τUς &πανηlσεις Εκείνων nlν πάτριον πα

ράδοσιν διαβεβαιούμενος, μ1l &φιστάμενος έπομένως του δόγματος. 'Ότε δΕ 

και πάλιν μετεχλ1l-θ-η και 1Ίρωηl{}η, &π1lντησεν δρ{}ώς καi &πέφυγε τΟν επα

πειλούμενον {}άνατον. ~Ετέ{}η CJ.ρα ό Γ. Άμ. πρΟ δεινών Ερωτημάτων και 

η επρεπε ν" &πανηlστι εUνο'ίκιt'ς η ν" &παΗάνη· 1l &πάντησίς του Εν τοσούτφ 

δΕν f}το &ντί{tετος πρΟς τi}ν κατΟ: παράδοσιν πίστιν. Πώς συνεβίβασε τΟ πρα

γμα δ φιλόσοφος δΕν γνωρίζομεν. "Εκ της Επιστολ1ϊς περαιτέρω, σκοτεινfις 

καl &μφιβόλου, Εννοουμεν δτι δρ{}ώς δ Γ. Άμ. &πέφυγε τΟ μαρτύριον, είς 

1 •Η καλυτέρα περl 'Αποστόλη μελέτη έξακο?.ου-&εϊ νά είναι δ ύπΟ τοϋ Em. 
L e g r a n d συγγραφεtς βίος του έ·ν ΒΗ de XV et Χ\!1 s. Ι, 1885, σσ. LVIII
LXX. Αί'ιτό-&ι ΙΙ, 1 885, σσ. 22.3 · 59 δημοσιεύεται μέρος τfjς &λληλογραφίας του, 
έπαυξηc&είσης δια της έν τfj βιβλιογραφί~ τοϋ παρό·ντος προσημειω{}-είσης έκδόσεως 

τοϋ Ν ο ί r e t, Οπου καί Ciλλα πο,•ήματα και έμπεριστατωμέ'\•η είσαγωγη (1889), 

~Ετούργ.εuσεν ό Γεώργιος 'Αμιρούtζης ; 131 

τΟ Οποίον προσέφευγαν οί φανατι;ι.οL του λαοΊ:), καl καλως iΞ:ποίησεν οLκονο

μ(Ων τΟ:ς περιστάσεις καΊ μ1) διακινδυνεύων τ1)ν ζωήν του καΊ των τέκνων 

του δια τΟ CJ.στατον τών πραγμάτων. «ΠρΟς δΕ καi πάνυ τοι εVχερές τευκρί

ζειν δοκοϊίvτα, τοίς προrέροις έμμένειν» ! 
Γνωρίζων τΟ:ς 'ικανότητας τοiί φιλοσόφου δ "Αποστόλης, παραδέχεται 

δτι ϋα ε1ναι εUχέρέστατον εLς αUτΟν νU. φαίνεται παραδεχόμενος τα τών 

Τούρκων, EνcJ) -θ·α Εμμένn εΊς τα παραδεδομένα, &ποκρούει δΕ: π&.σαν σκέ

ψιν μαρτυρίου. 

Ή όμολογία είς 1lν 1Ίναγκάσ&η να προβϋ ό Άμ. δΕν φαίνεται &ντιτι

Ηεμένη πρΟς τ1)ν φιλοσοφικ1Ίν του πίστιν: «ΣU δ~ ό)ς U-&άνατον πιστεύων 

Θεόν, Ciποσόν τε καl ενα, σUδΕ:v των Οντων και πάντα Οντα, μηδένα τών Εν 

γενέσει καl φ1}ορg λόγον εχοντα πλ1\ν τίϊς τούτων διαμονΥ]ς καΊ της Ες αUτΟν 

ΕπιστροφΎ)ς, και τΟ δίκαιον, παρ" οUδένα των oliς o'i πολλοΊ τρόπων και 

πεποιήκασιν καl ποιοίiσιν, &λλ~ &ξία συγγνώμης &νciγκη και -θ·ειοτέρcρ τρό.πφ 
και λόγφ, Clριστά γε έπεποίφ-:ας, μηδέν παρά τοV; τού {}εσύ λόγους τΟ 

σώμά σου διαλύσας, κάλλιστά τε ξυνδεδεμένον και όJς ΠρΟσΊlκει φιλοσοφίg>>. 

Περαιτέρω ό_ "Αποστόλης Επικαλούμενος παραδείγματα &.νάλογα &πΟ τους 

&ρχαίους, ϋεωρεί δ τι καλύτερον .ftα fιτο νcl μ1) Ενέδιδεν Εξ &ρχΎ)ς ό ~ Αμιρού

τζης (ν<i μ1) παρέμενεv εLς "Λνατολ1)ν δηλονότι, &λλCι. να προσέφευγΕν εlς 

τους Φράγχους) καl καταλ1lγει λέγων δτι του; Λόγους τΥjς στάσεως τού πρω

τοβεστιαρίου UπΕρ πάντα Ciλλον γνωρίζει ό 'ίδιος; (δ Γ. ~Αμ.) και δτι και 
αί'JτΟ; -&α τοUς πληροφορη-&ιi. άν {}cf. συναντη1Ί·οtiν εl.ς τfιν Κωνσταντινούπο

λιν, {JπΟ τfiς νοσταλγίας τΥΊς Οποίας κατέz.εται ό aυτοεξόριστος παροι

μιογράφος. 

"Η Επιστολ1) αϋτη νομίζω δτι δίδει η1ν κλείδα τού μυστηρίου. Μαν'θά

νομεν &φ' ένΟς τUς Εσωτέρας φιλοσοφικ&.ς πεποι{}'Ίiσεις του l'. Άμιρ. καΊ 

τf}ν &ντίληψίν του περι χριστιανισμού u'Jς xαrd παράδοσιν πίστεως. ΚαL σ-υμ~ 

περαίνομεν Ωτι, κλη-8-εlς ύπΟ τού Ι\'lωάμει9, Β' να δμολογ1lση τΟν μονο-8-ε'ίσμΟν 

(τΟν Οποίον Ίlρνούντο οί. μουσουλμανοι εΊς του; τ1}ν Άγίαν Τριάδα λατρεύον

τας ΧριστιανοUς) Ε;τ~ &πειλ'ίi 1~ανατώσεως, εδωκεν tκανοποιητικ1)ν &πάντησιν, 

ωστε νΟ: ί.χανοποι1lση τΟν Πορ,~ηt1lν, νcl φανΌ πιστεύων τ&. τών Τούρκων 

(τευχρίζων), πράγματι δε vU διατηρΏ ηlν κοιvωνίαν του πρΟς τl'Jν Όρ{tόδο

ξον Έκκλησίαν. 

Περl. πίστεως -θ·ρησκευτικfjς δΕν δύναται νU γίνη πλέον λόγος, διότι 

δογματικως ό "λμιρούτζης, δπως καL δ Γεώργιος Γεμιστός, Υισσν &διάφοροι. 
Πρόκειται πάντως περl τfις Εμμονfις του εLς τήν, διU τfις συνεχείας τής 
τοιαύτης κοινωνίας, διαηlρησιν τΎ)ς Ε-θ·νότητος, του Γένους. Καl αϋτ1)ν 

&ναμφιβόλως διετήρησεν δ ταλαίπωρος πρωτοβεστιάριος. ΕΊ.ς τοίiτο δ" &πα

βλέπουν καl o'i Επαινοι καL α'i Επιδοκιμασίαι του Άποστόλη. 
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Ι\Ό ΑΛΛΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ 

Μολονότι τΟ ζήτημα, κατόπιν των &νωτέρω διαπιστώσεων, 11εωρω Εξην

τλημένον, δΕν κρίνω dσκοπον να Επιστήσω τl)v προσουlν τοϋ &ναγνώστου 

εlς τρείς &κόμη μαρτυρίας περl τfjς μΊ) εξωμοσίας τού Γ. ~Α μ. 

~Η πρώτη εlναι αυτη αϋτη 1) πρΟς τΟν Μωάμε11 συζ1lτησις ύπΟ μορφ1)ν 

διαλόγου διασω{}εϊσα <<Περl τfις είς ΧριστΟν πίστεως», τfις όποίας τΟ λατινι

κΟν προοίμιον εδημοσιεύcθ·η ύπΟ τού Legrand. 

cH δε-υτέρα είναι ή περl fJΕολογικGJν ζητημάτων συζ1)τησις μετα τού 

Θεοφάνους Μηδείας '. 

Ό δημοσιεύσας τΥιν σχετικΊ)ν dλληλογραφίαν, ως Ελέχ{}η, Εχρονολόγη
σεν α~!Jαιρέτως τ&.ς επιστολaς τdς μεταξu 1441- 63. Ε1ς τούτο δμως δεν ε'ίμε!J·α 
ύποχρεωμένοι τΟ παράπαν. "Αν μάλιστα &ποδώσωμεν η)ν δέουσαν ση

μασίαν ε1ς το γεγονος οτι μεσολαβητ1'ις μεταξu τού Μηδείας καi τού φιλο

σόφου ύπfιρξεν ό ίστορικΟς Κριτόβουλος, είς τΟν δ:π:οϊον ό ~Αμιρ, Επέστρεψεν 

τΟ πρΟς κρίσιν σύγγραμμα καl δια του Οποίου διεβίβασε τ·ΥJν πρώτην Επι

στολ1lν, τότε πρέπει νΟ. κατέλ~ωμεν πολυ κατωτέρω, 

Ώς γνωστόν' δ Κριτόβουλος μόλις κατ&. το {Jέρος τού 1466' μετ&. t1lV 

κατάληψιν δηλονότι τfίς 'Ίμβρου ύπΟ τών <Ενετών, f:γκατεστά-&η είς Κων

σταντινούπολιν 2 , δπου βεβαίως τό) Εστάλη τΟ Επιστόλιον τοϋ Άμιρ., έπο

μέ-νως η &.λληλογραφία ε'ίναι τουλάχιστον τού 1466 η καl μεταγενεστέρα 3 , 

δεικνύει δΕ τΟν Γ. ~Αμιρ. ύπερασπιστΥιν μfν τών ίδίων του περl φύσεως 

-&εωριών, &.προ{}υμότατον δμως να παραδεχιtύ δτι διαφωνεί πρΟς nlν περl 

Θείας Προνοίας Ο:ποψιν τfις 'Εκκλησίας 4
• "Άλλωστε δ Θεοφάνης δΕν Εγένετο 

1 Περl τοϋ &ρχιερέως καt λο)'ίου τούτου πρβλ. Σ π. Λάμπρο υ : Έπανέκδοσις 
Επιστολών τοίi μητροπολίτου Μηδείας Θεοφάνους, ΝΕ, 10, 1913, σσ. 258- 75, δπου καl 
ή παλαιοτέρα περί τοϋ -&έματος βιβλιογραφία, κα1. τό J.ντιφατικΟν καΙ. &νακριβΕς ση

μείωμα Μ ι λ τ. Σ τ α μ ο ύ λ η εις περ. Θρακικιi 14, 1940, σ. 144. Πρβλ. &κόμη τήν ·νεω
τέραν έργασίαν τοϋ Ε. S t e ρ h a η ο η : Thέ:ophane de Medie opnscules ρhilo

soρhiques, περ. :έchos d 'Orient 31, 1932, σσ. 165-76. 
2 Πρβλ. Κ a r 1 Μ ίi 11 e r : Prolegomena εiς FHG ν, σ. lij καt Ν. Π. 'Α. ν

δ ρ ι ώ τ η 'I!: Κριτόβουλος ό 'Ίμβριος, περ. Έλληνικιi 2, 1929, σ. 181. 
s Αί 'Ιστορίαι του Κριτοβούλου πραγματεύονται τιi μέχρι τοϋ 1467 γεγονότα. 

Μέχρι τοίί ετους Εκείνου δ Κριτ, δΕν είχε -γίνει μοναχός, οUτε έπομένως είχεν Cιπο

συρ&η της Κωνσταντινουπόλεως. Πότε 'GΟίίτ;ο Ε'/ένετ;ο, U.δηλον, o{iχi, δμως πολUν χρό

νον μετ α τΟ έως τοίίω, U.λλως τε καt δ πρόωρος -&άνατος τοϋ Γ. Άμιρ! δεν πρέπει 

να συνέβη είς πολU τοίί 1467 Cιπέχον διάστημα, Cιμαρτύρως δΕ γράφεται Οτι c:iπέ'fi'α'\•ε 

μεταξύ τοϋ 1470 καL 1475, καί δi] Εν Άδριανουπόλει ! 
4 Βλέπε καtωτέρω. 

-~ 

Έτούρκευσεν δ Γεώργιος Άμιρούτ;ζης ; 133 

Μηδείας προ τού 1466' &λλ&. κατa το 1467 i\ μετ' α~τό, διετέλεσε δε το 
πολv μέχρι τού 1474. 

eH ~ρίτη τέλος είναι χρονολογημένη έκ Ινlιλάνου έπιστολη του Φραγκί
σκου Φιλελφου (20 'Ιουλίου 1465) «Γεωργίφ Άμοιρουκίφ φιλοσόφφ». <Ο 
Γ. Άμιρ. φαίνεται διαμένων fίδη έν Κωνσταντινουπόλει. Τουτο Q.λλως τε 
γνωρίζομεν καl Εκ ρηηiς μαρτυρίας τοϋ Κριτοβούλου 2 , ΠρΟς τΟν φιλόσο
φον συνιστg ό έλληνομα1tέστατος φιλέλλην τΟν dρχιτέκτονα Antonio Aνe
rulino μεταβαίνοντα εlς ~Ανατολ1)ν <<-&έας Ενεκα μόνον». Έd:ν ήτο μουσουλ
μάνος δ Γ. ~Αμιρ. δΕν -θ·α προσεφωνεϊτο ΟJς Γεώργιος. Τούτ' αlιτΟ ισχύει 
καl δια ηlν μετα διετίαν πρΟς αUτΟν f:πιστολην του Μι χ. ~Αποστόλη. 

~Εκ του γεγονότος λοιπΟν Οτι δΕν fιλλαξε βαπτιστικΟν Ονομα, δυνάμεttα 
να κρίνωμεν τΟ dβάσιμον τfις εξωμοσίας. 

Ε' Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙτΙΚΟΣ 

Ι. Η ΠΟΛΙτΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ Γ. ΑΜΙΡΟΥΤΖΗ 

Προκειμένου να καταλϊlξωμεν, ή &πλlϊ διαπi.στωσις τΥjς Εξωμοσίας 11 fμ
μον11ς τού Γ. ~Αμ. εlς τα πάτρια εlς οlιδΕν ιtα &φέλει, αν μη Ίlρμηνεύετο 
τοπο1tετουμένη εlς κατάλληλα πλαίσια. ς0 πρωτοβεστιάριος δΕν είναι απλούν 
τι συμπτωματικΟν πρόσωπον Ενεργfισαν οϋτως η άλλως κατΟ: τας παρορμή
σεις του χα[ dνάξιον Εξηγήσεως. Άπεναντίας εlναι δ τυπικΟς &.ντιπρόσωπος 
ένΟς κόσμου 1tνήσκοντος καi Εχοντος η)ν συνείδησιν τfjς τοιαύτης του 
δύσεως. 

J\ίεταξU των λογίων των παλαιολογείων χρόνων προέκυψε &μείλικτον τΟ 
Ερώτημα ποίαν στάσιν -&α Επρεπε ν' &κολου{}·ήσουν μεταξυ ~Ανατολής καl 
Δύσεως. Δια τους λόγους τους Οποίους Εν εLδικΌ μελέτη .aα έξετάσωμεν, Ο:λ
λοι έξ αUτων εκλινον πρΟς τ1Ίν Δύσιν, προτιμ1lσαντες τfιν εl.ς τΟν Πάπαν 
υ~οταγΊl~, Υ:αl &:λλοι εμε,ιναν εl.ς τl)ν Άνατολi)ν δια να συμμερισ&ουν τας 
τυχας του Γενους, προτιμησαντες δουλείαν μετ~ δρ&οδοξίας. Καl αUτοl είναι 
ο! ορ!Jώς πράξαντες. 

A't δύο αύται παρατάξεις dντεπροσωπεύοντο εν Κωνσταντινουπόλει Vπό 

... , 
1

, Πρβλ. Γ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο ν Εν ΝΕ 10, 1913, σ. 275 καί Ε. S t e ρ h a η 0 u : 
~ν& ,ανωτ. σσ. 165, 167. Τϋ 15 'Ιανουαρίου 1467 ύπογράφεται ό Μηδείας 'Ιωσήφ 
την δε 10 Όκτ;ωβρίου 1474 ό Μηδείας Νεόφυτος μεταξ\.! τών χρονολογιών τούτω~ 
διετέλεσεν δ Θεοφάνης Μηδείας. 

, 
2

_ «Μετακαλεσάμενος οUν Γεώρyιον τόν φιλόσοφον ... » ν, 10, 6, σ. 156. Πρόκειται 
περι τ;ης συντάξεως τοίί χάρτ;ου κατd Πτολεμαίον. 
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διαφόρων Ομάδων. ΕΙ.; την συντηρητικΥιν παράταξιν &.νήκουν δ ~Ιωσηφ 

Βρυέννιος, 1\{Ciρκος δ Ευγενικός, καί, μετ& τΟν {}άνατόν του, δ Γεώργιος δ 

Σχολάριος. ΕLς nlν dντί{Jετον δ Δημ1lτριος δ Κυδόη,ης, δ Χρυσολωρίiς, ό 

Βησσαρίων και πλείστοι Ο.λλοι. 

Καl Sως μΕν Εζη δ ΜανουΥιλ Παλαιολόγος, ζ1)τημα συγκρούσεως τών 

δύο α{πών παρατάξεων (μετ&. ηlν καταδίκην μάλιστα τών Βαρλααμιστών) δΕν 

ύφίστατο. Ό νουνεχ1lς αυτοκράτωρ nεριεϊπε τοUς φιλοδυτικοUς λογίους, έχα

λιναγώγει τοlις μέχρι τουρκοζηλίας φ{}άvοντας φιλανατολικοUς καl Εχρησιμο

ποίει τΟ φόβητρον τ1Ίς Ενώσεως των "Εκκλησιών όJς φραγμΟν της προόδου 

των Τούρκων κατ&. τfις βασιλευούσης. Εlινόητον είναι δη οί ~ο-&ωμανοl Επε
<fl,ύμουν να καταλύσουν τι:Χς ;φιστιανικΟ:ς Δυνάμεις τfις Άνατολiϊς χωρlς να 

προκαλέσουν κα{}" έαυτών ηlν μf1νιν τών ΔΊηικων καl πολεμικΊlν των εν Άνα

τολfi Επέμβασιν. ΤΟ να κρατilται τΟ ζ-Ιlτημα τΎ\ς ένώσεως dνοικτΟν Επl Ινlανουiιλ 

Παλαιολόγου ουδεν U.λλο Εσήμαινε πολιτικώς είμΊl η\ν ϋπαρξιν διαρκοϋς dπει

λiΊς περl Επεμβάσεως των Φράyκων είς τΟ: πράγματα της Άνατολfίς, πρ&:γμα 

&ντί{}ετον πρΟς τα συμφέροντα τ&ν 'Q{}ωμανών ι. "Αλλ" &πο&ανόντος του 

:ΜανουΊlλ, δ διάδοχος καl συμβασιλεUς υίός του Ίωάννης παρεσύρ{}η εlς μεγα

λεπ1]βολα σχέδια eπιβολiΊς eπ\ τiΊς Άνατολiiς &ναλώμασι τfjς Δύσεως. Ώς 

αντάλλαγμα δ" Επρόβαλε η)ν πο{}ητην είς τήν, κλονιζομένου κύρους dπέναντι 

τής κοσμικής Εξουσίας τfiς Δύσεως, παπικ1)ν εδραν, Εκτιμήσας δλως Επιπο

λαίως τΟ:ς δυνατότητας βοη-&είας τΟ:ς Οποίας 1lδύνατο να εχη κατα τοUς χρόνους 
Εκείνους ό Πάπας. Οϋτως 1lχ-&ημεν είς τ1Ίν Σύνοδον τiiς Φλωρεντίας, ΕπηλΊl&ευ

σαν δf. πεοl τοϋ "Ιωάννου Η' οί πρΟς τΟν Φραντζήν 2 λόγοι τοϋ πατρός του· 

«δοκεϊ τψ βασιλεί τψ υίψ μου είναι αUτΟν &ρμόδιον βασιλέα, πλfιν οι, τοϋ 
παρόντος καιροϋ· βλέπει γΟ:ρ καl φρονεί μεγάλα καl τοιαϋτα οία οί καιροl 

Εχρηζον Επl η1ς ε{Ίημερίας τών προγόνων ήμών. Πλ:ιlν τϋ σήμερον ώς παρα

κολου&ούσιν 1"ιμάς τα πράγματα, ου βασιλέα &έλει fιμών ή &ρχή, &λλ" οlκονό

μον· φοβούμαι γU.ρ μ1l ποτε Εκ των ποιημάτων καl Επιχειρημάτων αVτού 

γένηται χαλασμΟς τοϋ ο'ίκου τούτου>>. 

ΕLς τfιν Σύνοδον της Φλωρεντίας δ Γ. Άμ. μετd τΟν μητροπολίτην, 

ι Πρβλ. τΟν μεταξU τώ·ν δύο αi'Jτοκρατόρων, ένώπιον τοϋ ίστορικοϋ Γ. Φραντζη 

διάλο'γον (11, 13, 178 Bon, Εκδοσις Teubner UπΟ Ί. Β. Παπαδοπούλου 177- 8) «βε
βαίως καl &λη'fi'ώς Επιστάμε'fi'α 8κ μέσου της καρδίας αυτων δή τώ\• &σεβώ\•, δτι λίαΝ 
διστάζουσι φοβούμενοι μ'Ι]πως συμφωνήσωμεν και ένω&ώμεν τοίς δvτικοϊς χριστιανοίς" 

δοκεί 'γδ.ρ αi'Jτοίς δτι εL τοϋτο 'γένηται, 'γενήσεταί τι κακΌν μέγα κατ' αυτ&\• παρ& τ&ν 
ε!.ρημένων δυτικών δι' ήμ5ς, λοιπόν τό περί τής σu\•όδου μελέτα μεν αυτο καί ζήτει, 

καl μάλιστα δταν χρείαν Εχης φοβήσαι τοUς d.σεβεις, τΟ δε ποιf]σαι αυτην μηκέτι 

έπιχειρισ-&f1ς αi'Jτό ... :ο 
2 φ ρ α ν τ ζ η ς : "Εν{}' &.\•ωτ. Καi τ&. δύο χωρία, ώς περιλαμβανόμενα εlς τΟ 

Minus, εtναι γνησίως τοϋ Φραντζη. 
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&ντεπροσώπευε τΟν αυτοκράτορα τfiς Τραπεζούντας, Επομένως δ ρό/.ος του 
' β ) ' Ε" I ; <Ι ' Α" ·, ητο συμ ου ,ευηκος. :jυνοητον ει ναι οτι την ~'-\_υτα:ι.ρατοριαν τοU Πόντου 

Ενδιέφερε μεν 1l ένότης τfις δλης Έκκλησίας (dφού 1) αUτη ένότης Ενδιέφερε 
καl τdς ύποδούλους &κόμη τfίς ~Ανατολfις Έκκλησίας, τUς Οποίας οί ~ΟΗω
μανοl δεν Εμπόδισαν νΟ: dντιπροσωπευ-θ"Οϋν εlς πράξιν στρεφομένην εναντίον 
των!) καl τΟ dδιάσπαστον η1ς δογματιΧΊ1ς συvοχijς πρΟς τiιν Ι\lεγ. "Εκκλη
σίαν, πρΟς ηlν Οποίαν ftU διεφέρετο iΊ τf}ς Τραπεζούντας U..ν Εν &πουσίg αUτiϊς 
iiρετο τΟ σχίσμα, &λλ" cΟς πρΟς r1lν dναγκαίαν καl πο-&ητ1Ίν βοή{}ειαν τfiς 
Δύσεως πρΟς τ1Ίν ~Ανατολ1lν, -&0: συνnσ{}ά'νοντο οί Εν τQ) Πόντφ τιJ.ς δυσκολίας 
τiiς παροχf\ς βοη&είας τοιαύτης Ιl όποία να φ&άσυ μέχρις αVτών. 

<Η &πόφασις τfις Φλωρεντίας πρΟς Ενωσιν ό'Jφείλετο εLς δύο τινά. Πρω
τίστως είς fκβιασμΟν &σκη{}έντα ύπΟ της πολιτικfις &ρχfις (αVτοκράτορος) επι 
τών συνειδήσεων τών Έλλ1Ίνων κληρικ('ίJν, και δεύτερον εlς τΥιν πολιτικ1lν 
σκοπιμότητα της επιτυχίας της αναγκαίας βοη-&είας. Τρίτος λόγος LσχυρΟς {]0: 
f]δύνατο να προστε-&fi ή προδοσία τών dρχιερέων Νικαίας καl Ρωσίας, οί 
δποίοι 1-ίλπιζον κέρδη &τομικc!. εκ τf\ς επιτυχίας, τών Οποίων καl δεν fΊσtόχη
σαν. ~Ηναγκάσ{}η λοιπΌν καl ό Γ. ~Α μ., δ Οποίος &ντελαμβάνετο τΟν πολιτι
κΟν σκοπΌν τού συνεδρίου καl ηlν ί'σχ.Uν τού καταναγκασμού~ ν& Ομολοy1lση. 

~Οφείλομεν δμως να προσέξω μεν την διατύπωσιν τfjς όμολοyίας: <<Διd 
ταύτα τοίνυν ταύτηv τΥιν &λή-&ειαν δμολογω· ύποτάσσω δ" 8μαυτ0ν καl τfj 
κρίσει τfjς Έn%λησίας καl πεί-θ"Ομαι κατιΧ πάντα α{>τfj. καl Βπειδη τοϋτο αϋτη 
έκρινειι οϋτω, δέχομαι ώς τdς τών U.λλων συνόδων αποφάσεις· π2ανη1JijJιαι 
γdρ έν τούτοις τηιι Έuκλησίαν dδύιιατον» 1

• Έπέρριψε δηλονότι τ1\y εUΒ·ύνην 
εLς τους ΕκκλησιαστικοUς καl ύπετάχιΊ·η εLς τUς &ποφάσεις τΊ)ς Συνόδου, προ
φασισ-&εlς δτι 11 Έκκλησία δεν Ίlδύνατο να πλανηit·ίϊ περl τΟ: τοιαύτα! U.λλως 
δμως Επρεπε να κρίνη τα πράγματα ό Γ. "Α μ. ΕπανεΗtι1ν εl.ς Άνατολ1lν. 

Δύο παράγοντες &νέτρεπον τ&ποφασισ{}έντα. cO πρώτος Ύιτο 1l dντίδρασις 
του δρ-&οδόξου λαοϋ, βλέποντας τl\ν πίστιν αύτού κινδυνεύουσαν, τας σκέψεις 
του όποίου διερμηνεύει ό μέγας δοιJξ Λουκάς Νοταράς δια τfις περιφΊlμου του 
φράσεως «κρειττότερόν Εστιν tδέναι Εν μέσrι τίi Πόλει φακιόλιον βασιλεύον 
Τούρκων 11 καλύπτραν Λατινικ1lν» 2. "Ο λαΟς &πεδοκίμασε η) ν έ:νωσιν 1Ί όποία 
μετα ταϋτα μόνον cΟς επίσημος κρατικ1l ύποχρέωσις Ετηρείτο δια της βίας. 
~ο δεύτερος παράγων ilτo fι dνικανότης τfjς Δυτικfις "Εκκλησίας να παράσχη 
σοβαρc1:ν καl &ποτελεσματικfιν βοή&ειαν. Έγνώριζον ο\'. Εν "Ανατολϋ Οτι οί 
Τοϋρκοι δΕν {}(ι &ντιμετωπίζοντο δια τριών η τεσσάρων σκαφών καl δι~ δλί-

1 Echos d'Orient 36, 1937, σ. 178. 
2 Δ ο ϋ κ α ς σ. 264 Bon. Ό Νοtαρας ιiνtέδρα είς τοUς εtπόντας «εϊ-&ε έδό{}η 11 

itόλις Εν χερσL τών λατίνων τών Ονομαζόντων τΟν Χριστόν καL Θεοτόκον καί μη 
άπορριφ&ώμε\' εν ταi:ς των άσεβων παλάμαις:ο, αi'Jτόf!·ι. 
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γων μισ&οφόρων· έπομένως fβλεπσν τΟ μάταιον τf}ς {}υσίας καL άπΩ πολιτικijς 

&πόψεως. 

Πώς Ύιδύνατο να 'ίδη Cf.λλως τΟ: πράγματα ό Γ. ~Αμιρ., του οποίου τα 

συμφέροντα Ύίσαν συνδεδεμένα μΕ ηΊν ~Ανατολήν; Τας πολιτικ&ς σκέψεις τοϋ 

πρωτοβεστιαρίου εύρίσκομεν εLς τΟ περL Φλωρεντίας σύγγραμμά του τΟ dπευ

&υν&εν πρΟς τΟν ήγεμόνα Ναυπλίου. 

~Εξ &ρχf]ς φαίνεται δτι &μφέβαλλε περl τών άποτελεσμάτων : <<Συνή

νεσαν πάντες τϋ τοϋ βασιλέως δημηγορίq. καt ούδείς, Εκ τών προγεγενημέ

νων δυσχερών οίωνησάμε-vος τΟ: μέλλοντα, ύπf]ρξεν Ο.φροJ•τις>) 1
• Ίδου πώς 

Εκφράζεται περαιτέρω κατακρίνων τ-f)ν πολιτικΥ}ν &περισκεψίαν ~Ιωάννου τού 
Η' : <<Τψ βασιλεί Ciρ~ ~Ιωάννη άπηνΕς τfις τύχης πνεούσης καl δι~ αUηlν 

ταίς συ-vεχέσι περιστάσεσι καl συμφοραίς &ψιν-&ιάζο-vτι-11-v γ&.ρ πάντα τ&. τ(ρ 

κράτει της βασιλείας του Βυζαντίου ύποχείρια ό ΆγαρηνΟς χειρωσάμενος

δογματικi}v συνφδίαν καl συμπνοίαν μεταξ\J τώ-v ~Ανατολικών κα'ι τών Ευ

ρωπαίων ϊχνηλατεί, δπως διΟ: τών ιταλικών στρατευμάτων του μονιοϋ 

~Αγαρηνοϋ περιγέγηται καl τΥiς dρχf'ίς, ής πάλαι Ετύγχανε-ν ων Εγκρατής, μΊl 

διαμάρτη· είναι γΟ:ρ τ&.ς τών Ευρωπαίων παρατάξεις α\Jτάρκεις πρΟς τΟ 

&φανίσαι καl διαλϋσαι πανσυδεl τU.ς τών ~ Αγαρηνών στρατιΟ:ς Ο)ετο, ή Ελπίδι 
' 2 ' ' Β ' δ' ' ' β 1 ' ' στοχασας και τον ησσαριωνα συνφ ον τε και συ μ ου .ον κεκτημενος και 

κατα-&ύρας &παντώτα πρΟς τ1lν δόξαν τοϋ Ciνακτος, άπανταχό{tεν δείν εyνω 

Εντελεστάτην τών &ρχιερέων καl πολλών σοφών Επιστημόνως τή -&εοπόμπq;ι 

γραφfi Εντυγχανόντων καl τα πρώτα τής -&εολογίας &πενεγκαμένων συναγεί

ραι όμ1lγυριν. κα'ι δη την γνώμη-ν Εμφανίσας καl τέως κελευστfις τοϋ .εργου 

γενόμενος «<Χγιοι dρχιερείς, i!φη δημηγορwν' ου διέλαΊ'fεν ~μiiς' μεγαλοκό

μοσι συμφοραίς Επηρεάζεσ-&αι, πϋ μΕν τών πλείστων τοϋ ~Αγαρηνοϋ τυράννου 

κρατήσανrος καl χατεδαφίσαντος, περl μόνου δΕ τοϋ μ1Ί κρατη-&έντος Βυζαν

τίου μεγαληγοροϋντος τε καl κομπάζοντος, ο:Ο πέρι εσμΕν περίφοβοι 4 μ1) καl 

αύτΟ κρατήσυ και μη ti{}ικτον και άνεπιχείρητον 8άσυ. Δεί δiι ο.Ον ώρικώς 

τfις 1Jεραπείας στοχάσασ-&αι καl τΟ κοχλάζον πϋρ dποσβέσαι τΟ πυριάζον, τΟ 

καπνιοϋν κα'ι διακαιόμενον ~ΑνατολικΟν Γένος. ΤΟ δΕ έπιταγμένον φάρμακον 

ιj συμφωνία έσται μεταζ-V Γραικών καi Δατίνω1', τών μΕν τραχέων καl συν

νεφέλων πνευμάτων dναιρετικ1l, τών δ~ Εξ οUρίας διασωζόντων πλουν καl 

πρΟς σωτηρίαν τών Χριστιανών &ντεχόντων συντηρητική 5
• Καl περαιτέρω : 

«~Επflλ{}ε δS ε'tς 6 ~Ιταλία-ν δ βασιλεUς ... κεναlς έλπίσι και γρηγορούvτω11 

ι Oriens Christianus 9, 1920, σ. 24. 
~ Στοιχήσας ; 
3 ήμaς ό Mohler. 
4 φερίφοβοι Mohler. 
5 Oriens Christianus 9, 1920, σ. 24. 
6 tiιν Mohler. 
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ένυπνίοις :προσκείμενος του πάπα 1}τταν κατ&. τών ~Αγαρηνών δια τής Lταλι

κΥ)ς &ρωγllς κατεπαγγειλαμένου ... » ι. Κα 'ι ό χαρακτηρισμΟς τilς Συνόδου VπΟ 
το1) ~Αμιρ. Vπfιρξεν &μείλικτος :«Πώς ήν οϊκουμενικη 1} άργυραμοιβικη και 
σιμω1>ιακη σύνοδος ; ijJ' διd πόρους χρημάτων καl έγκοσμίων βοη{}ημάrων 

οί δεξάμενοι Ενησμένισαν τiιν βιαία-ν κα'ι μ1Ί &ποδείξεσιν άγίων, &λλU. βίq, 

βασιλέως περιενεχ&έντες τiί πλάνη καl σκοτοδινιάσαντες καl &πειλαίς Εκείνου 

οίiσαν συντεθειμένη-ν ... » 2 • 

Πώς Εξεφράσ{l·η διΟ: τΟν Βησσαρίωνα, Επίβουλον κα'ι συκοφάντην, 

ε'ίχομεν r]δη την εUκαίρίαν ν~ &ναφέρωμεν &νωτέρω. 1\iνnμεισJδης δμως 

ε!ναι ό χαρακτηρισμΟς τού ~Ιωάννου Η' 1 δ-ν παρεπ/,άνησαν οί ίερωμένοι 

τΥις ΔυτικΥις ~Εκκλησίας <<τfις δ~ ένώσεως γενομένης» λέγοντες <<καl οί δυτι

κοl ι:lνακτες καl ημείς ύμίν βοη-θ,ήσομεν· καl 1} 1jμετέρα βοή{}εια ύμiiς 

τfjς αίχμαλωσίας άπαλJ.άξει. Αϋτη δ~ 1Ί ψευδ1Ίς Επαγγελία τΟν κενδν βασι).έα 

έφενάκισε1,, fις Επ l του καιρού τΥις μάχης &.πέστη, δυσόρατα fμπεταννυούσης τ&. 
δίκτυα τής &ναισ-&ησίας. Τού γ Ο. ρ ~ Αγαρηνου κατ&. τών ~Ανατολικών κρατι

στεύοντος, ό έμβρόvrητος, τό γε Εμόν, βααιλεVς ούχ Οπλωv έπιμεJ.είται &λλd 
πό{}εν έκπορεύεrαι τΟ flνεVμα ζητεί καl περιεργάζεται· Εφ~ ψ μετασχείν η1ς 

κατα τών Άγαρηνών Ίlττης καl &παλλαγfιναι τών δειν&ν περιστάσεων καl 

τών μΕν παρέργων rJ.γαν αUτQ) μέλλει κενότητι φαντασι&ν s παλλομένφ. Ού 
γdρ ό έγκόσμιος lf.ρχων tοίς πι'ευματικοίς συμμ,αίσγεται, 00ς οVδΕ τοίς ψυχι

κοίς τΟ σώμα. ELσl γ&.ρ διαιρεταl αί Εξουσίαι καl κατCι τοUς Lεροαγίους πα

τέρας· τών δ~ Ενέργων &μελεί 1)γουν τf]ς Ενύλου διοικήσεως· καl ταύτη οVδεν 

Wνησεν 1] σύ1ιοδος έκείνην την έπικουρίω• παρασχομένη» 4
• ΔΕν διστάζει δΕ ώς 

πρΟς τΟ {}εολογικΟν μέρος ν&. ε'ίπυ δτι, αν ή προσ{}ήκη του fi1ioque ήτο 
&ναγκαία, {}U. Επεχείρει αUτi)ν 1l Β' ΟLκουμ. Σύνοδος' U.λλως &α εlναι ενοχοι 
oL παραλείψαντες· «rαVrα δ' εύή{}η είαl καl παιδικά» 5 • 

~Ο τρόπος αUτΟς τοϋ σκέπτεσ{}αι τοϋ Γ. Άμιρ. δεικνύει δτι ό &ν1lρ εί

χε-ν Επίγνωσιν τf'ίς δρ-&ης πολιτικfις -&έσεως του ζητήματος. "Επέστρεψε λοι

πΟν είς Τραπεζούντα κα'ι Εκεί βεβαίως εκλαυσε διΟ: τfιν πτώσιν τfις βασιλί

δος τών πόλεων, εμα&ε τfιν δεινi)ν αLχμαλωσίαν, τ&.ς σφαγ&.ς καl τCις ταπει

νιδσεις τών όμο{}·ρ1lσκων του. Να προσφύγη και αl!τΟς είς τi]ν Δύσιν δΕν 1iτο 
δύσκολο-ν· πάντως &δύνατον fΊτο ν&. λυ{}ij τΟ Επικείμενοv πρόβλημα δι&. τfις 

τοιαύτης φυγfις. 'Έμεινε λοιπ01J καl διεπραγματεύ{}η nlv παράδοσιν τής 
ποντικfις πρωτευούσης καί, ώς Ίlδυvή{}η, διέσωσε τα πράγματα. Φαίνεται 

1 'Έν<&' ά·νωt. σ. 25. 
2 Oriens Christianus 9, 1920, σσ. 28 · 9. 
s φανταστ&ν Mohler, 
4 Ο/Εν{}' dνωτ. σ. 29. 
ο Α1ιtό{}ι σ. 30. 
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δ~ δτι &πέβλεψε καl αύτός, ώς καl πολλοl τών συγχρόνων του, είς τ1lν δη
μιουργίαν ΕνΟς δ{}ωμανικοϊi~χριστιανικοϋ κράτους, ύπ<) ηlν σκέπην τού 

Οποίου τΟ μΕν 1) επιτόπιος &ριστοκρατία του πλούτου καl τού πνεύματος -&α 
Ύιδύνατο να διαβιώση, αναγνωριζομένων εlς αύη1ν δικαιωμάτων καl ποονο
μίων ι, τΟ δΕ ό λαΟς -&α 1Ίδύνατο να διατηρ1lση τ1)ν Ε-13-νικότητά του δια~ ηiς 
άλωβήτου :ταραμενούσης Όρ{}οδοξίας. Διέ8·ρυπτεv &κόμη η)ν φιλοτιμίαν 

τών οUτω σκεπτομένων 'Ανατολικών ή σκέψις δτι ό Πορ{}ηηlς, τού Οποίου 

1) μήτηρ καl U.λλοι συγγενεLς 1')σαν δρ{}·όδοξοι, αν δΕν 1lσπάζετο ό 'ίδιος 

τΟν Χριστιανισμόν, ·Ηα Ετήρει ίσοτιμίαν μεταξU αύτοϋ καl του {)-ρησκεύμα

τος τών κατακτητών. Τοϋτο &πέβη φρούδη πλάνη βεβαίως, άφοϋ τού κατα

κtητοii τΟ συμφέρον -ilτo να τηρήση Εν μειονεκτηκότητι τΟν ύποταγέντα. 

~Αλλ<> ή δλη &ρχικώς συμπεριφορα τού Μωάμε-θ· δΕν άπέκλειε τΟ πράγμα. 

CH πολιτικ11 αϋτη &ντίληψις έρμηvεύει καl τας πρΟς τΟν Μωάμε11· ύπη
ρεσίας CΕ1~.λ'}lνων λογίων, ώς ό Κριτόβουλος καl ό 'Αμιρούτζης καl ηΊν 

προσπάΗειαν του Γεωργί-ου Σχολαρίου νΟ: διαφωτίση περl τής πίστεως ήμών 

τΟν Σουλτdνον. Είναι δΕ γνωστΟν δτι καl 1) Δυτικ1) Έκκλησία άργότερον 
προσεπά{}ησε να Εκχριστιανίση τΟν &ρχηγΟν τοϋ μουσουλμανισμου 2 • 

CΌτι οϋτως εσκέπτετο ό 'Αμιρ. μάρτυς τΟ ποίημά του είς ΆμιρδJι s, 

δ που 

«MiJ ξενίζου τllV έμ>)ν I έπακούων νuν φωνήν. I ου γaρ &λλοτρία σοί. .. 
Πέφηνας ώς &ριστεuς I και 'Ελλήνων βασιλεύς. Ι Πώς &λλότρια τα σου ; ... 
Ό 'Αλέξανδρος οi!μος I 8ποιείτο 'ίδια Ι και τα τώv Περσών καλά ... » 

Οί δ~ Επαινοι οί &πευ11·υνόμενοι εlς Ετερα δύο ποι1lματα τού 'Αμ. 
γραφέντα εLς Μωάμε11· τΟν Β', τΟν Πορ-&ηηlν, δΕν φαίνονται απέχοντες 

τΥις &λη-&είας 4
. Ούχl λοιπΟν άπλi)ς κολακείας πρόitεσις, &λλδ. πολιτικΥ] &νάγκη 

τού δουλεύοντας πλέον 'Έ-&νους τού όποίου <<βασιλεUς Έλλήνων» 5 Εκλή{}η 

1 ''Όντως δ Πορ-&ητής πάvτας τούς συ,•ttηκολογήσαντας καl ύποταγέντας 'Έλλη

νας άρχοντας f:ξοτόπισε τϊΊς τοπαρχίας των, f:γκατέστησεν δμως εl.ς φέουδα f:κ τών 

εiσοδημάτων των δποίων lιδύναvτο να ζήσουν &νέτως. Πολύ περισσότερον ύπέφερον 
οί άρχοντες οί καταφυγόντες εlς τ1lν Ελεημοσύνην τfις Δύσεως. 

2 ΠρΟς τούτο Πίος δ Β', δηλ. Αlνείας Σύλβιος δ Piccolomini (1458- 64) &πηύ
-&uνε γράμμα πρΟς τΟν Μωάμε&. Πρβλ. 1\-1 υ σ τ α κ ί δ η ν, Ενίl·α κατωτέρω (σημ. 4) 
σ. 50· 3 κα1 Ά χ. Κύρου : Βησσαρίων ό 'Έλλην Β' σσ. 102- 3, όπου καί ή σχετική 
βιβλιογραφία. 

3 ΔΙΕΕ 2, 1885, σσ. 279 · 80. 
4 Πρβλ. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ : 'Επl τfι Άλώσει τα με τα τΎιν άλωσιν- Μ ωά

με-& δ Κατακτητi}ς -ΈλληνικΟν 'Έ-&νος- Πατριαρχεία, Έ\' Κω,•σταντι\•οuπόλει 1920 
8ο σ. (4) + 124, βιβλίον διαφωτιστικΟ·ν περt. τού Μωάμε-& ώς "λογίου και έλληνομα
-&οϊίς ανδρός. 

5 Καί πρός Βησσαρίω\•α γρό.φων. ό Άμιρ. dποκαλεί τό'' Μωάμε-& Β' «'Ελλή

νων τε καl Ρωμαίων fιδη βασιλέα» J\ί i g n~e Ρ .G. 161 στ. 724. 
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UπΟ τf}ς Μοίρας δ Πορ-&ητής, (ό{}·ησαν τΟν ~ Αμιρ. είς τfιν τοιαύτη ν Εμμετρον 

συγγραφ1)ν. 
Καl δ J\'lωάμε,Ί· εξετίμησε τf}ν παιδείαν τoii ~Αμιρ. ΚατΟ. τΟν Κριτό

βουλον <<Πεοl τούτου μα&ων δ βασιλεUς μετακαλεtται τΟν Ciνδρα καl 
πείραν ίκαη)~' Εκ τε τfις ξυντυχίας και δμιλίας λαβc;)V τfις τε παιδείας καl σο
φίας αUτοϊi, {}αυμά.ζει τε τούτον διαφερόντως καl χώρας τlϊς προσηκούσης 
&ξιοί παρ~ αUτψ καl συχναίς &ς αύτΟν εlσόδοις καl όμιλίαις τιμ{!, δόγματα 
τών παλαιών aUτcQ προτι{}·εlς καl φιλοσόφους &πορίας καL λύσεις· l!οτι δf: τών 
Ci.κοως φιλοσόφων δ βασιλεύς» 1

• 

~ CH τελευταία αϋτη βεβαίωσις τοϋ Κριτοβούλου Επιβάλλει να υπομνή
σωμεν Οτι δ Πορ{}ητl)ς fiτo κάτοχος τής Έλληνικϊiς καl Ciλλης Εξαιρέτου μορ
φώσεως· «καl ηξευρε τα ρωμα"ίκU. καλU. καl λεπτότατα καl τU.ς τάξεις :ω~ 
Ρωμαίων» 2. Είναι γνωσηΊ1Ί Επί.σκεψίς του εΊς τf]ν Παμμακάριστον και η 
συζ1lτησις μετU. τοϋ πατριάρχου Γενναδίου· μετ~ αυτήν, λέγει δ χρονογρά
φος «&γάπησε πολλα τΟ γένος τών Χριστιανών καl Εβλεπε καλώς. Καl όρι
σμΟ~ Εδωκε καl Εκαμε κα'ι μεγάλας φοβέρας εlς ΕκείνΟ'υς που νU. πειράζουν 
η διαβάλουν τινα τών χριστιανών να παιδεύωνται βαρέως. Και ουχl μόνον 

' ' cr) < ) - " ό σουλτ&νος &γcίπα τους χριστιανους &μη χα ι ο ω ι οι μουσου ιμανοι, ενεκεν 

τοϋ όρισμοU του &φεντός. Είχε καl ό σουλτάνος μεγάλην χαραν καl ε\Jφρο
σύνην Εσοντας να γένη τοιούτου γένους αlιitέντης και βασιλέας» ! Β 

Περl τΥjς παιδείας τού Ι\ιlωάμε& U.ς προστεcθ·ύ 1'1 μαρτυρία τού Φ ρ α ν
τ ζ η : <<καl δεινΟς κατ α πάντα, τους Εναρέτους καl σοφους dνδρας &γ απών· 

' ' - ~ λ ' ~ "Ί' καl αUτΟς οUκ &:ιιέitεκτος ήν σοφίας καl την τεχνην της αστρο ογιας ουκ ο ι ι-
. , , β' ΆJ 

γον γευσάμενος &ναγινώσκειν &εl 1Ίγάπα. Τά τε κατορ{}ωματα και ι~υς ,ε-
ξάνδρου του Μακεδόνας καl τού ~Οκταβίου Καίσαρος, Κωνσταντινου τοϋ 
Μεγάλου του καl Φλαβίου κα'ι Θεοδοσίου τού Εξ Ίσπανίας βασιλέως &νεγί
νωσκεν, αlτών καl Ερευνών μηχανας ϊνα τσUς πάντας ύπερβiί καl τα δρια τΥις 
βασιλείας αύτού είς Ciκρον αlιξήση, δ καl Ε.ποίησεν» 4

: <<Ήγάπα τους σοφους 
oU μόνον δΕ τοl!ς εκ τού γένους αύτου &λλα καl τους Εξ Ί)μών>> 5 • 

Τ11ν •Ελληνικi-ιν γλώσσαν Εχρησιμοποίει εlς τας διεθνείς αUτοϋ σχέσεις 
6

. 

'ΙδοU &κόμη περl τού Ενδιαφέροντός του διU. τΟν κλασσικΟν <Ελληνισμόν, δσα 

1 'Ιστορίας IV, 9, 2-3, σσ. 142-3. 
2 Πατρχ. 'Ιστορία (Turcograecia σ. 107). 
3 ΑUτό-&ι σσ. 119 20. Τi]ν πανταχό&εν μαρτuρουμένην δικαιοκρισία-.• του Μωά· 

με-& Β' πρΟς τΟ ύπήκοον ύμνεί εtς τούς στίχους του καί ό Άμιρ. , 
π β 'I δ "<'ν~' 

4 ψ ε u δ 
0 
φ ρ α ,, τ ζ η ς Ι, ΧΧΧΙΙ, σ. 93. Bon ρ λ. J.Ι υ σ τ α κ ι η ν : .L~ 

&νωτ. σσ. 75-80. 
5 "Εκ&εσις Χρονικ1) (Σ ά {}α ς : ΜΕ, 7 ,. 1894, σ. 589). 
e Σ π. Π. Λ ά μ π ρ 0 υ : 'Η 'Ελληνικiι ώς Επίσημος γλώσσα των Σουλτά,•ων ΝΕ, 

5, 1908, σ. 40. 78:~ tδίq. σ σ. 65 · 73, δπου περl Πορ-&ητου. 
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μαρτυρεί ό Κριτόβουλος Επl tiϊ Επισκέψει τών ~Α.ftηνWν (1458): <<Κατείχε γδ.ρ 

αUτΟν (τΟν ~Μωάμε&) fρως σφοδρΟς τfιςτε πόλεως ταύτης και τών Εν αύτύ itεαμά

των, δτι Υικουσε πολλιΧ καl καλα περί τε τfις σοφίας καl φρονήσεως τών Εντ:αϊιirα: 

προγεγονότων άνδρών καl τfις &:λλης &νδρείας καl &ρετfiς καl τών πολλών καl 

-&αυμαστών fργων, ών Εν τοίς κατ~ α.Uτο\Jς καιροίς Επεδείξαντο καl πρΟς "Έλ

ληνας καl πρΟς βαρβάρους άγωνιζόμενοι. Καl Επε{}ύμει lδεϊν τε καl Lστορfj

σαι nlν τε πόλιν καl τδ.ς (iλλας ταύτης οlκοδομΟ:ς καl δi} καl τi}ν ~Ακρόπολιν 

αUτήv, τούς τε τόπους Εν οίς οί Ctνδρες Εκείνοι Επολιτεύοντο χαl. ταϋτα fπρατ

τον, καl την Ο:λλην πάσαν .-&έσιν τfjς χώρας τε καl κατάστασιν τfjς τε κατ' αίJ

τi}ν {}αλάσσης καl τών λιμένων καl περl :π:άντων άπλώς. Καl είδε καl Ε{}αύ

μασε καl Επιlνεσε καl μάλιστά γε δ1l ηlν ~Αχρόπολιν, &νπβας είς αύτήν, άπό 
τε τψν Ερειπίων καl τών λειψάνων ώς σοφός τε καl φιλέλλφι καl μέγας βασι

λεVς τα &ρχαία καl Ciρτια στοχαζόμενός τε καl τεκμαιρόμενος. ToiJς δέ γε 

οlκήτορας ταύτης, αίδοί των προγόι'ων, φιλαν-&ρώπως τε είδε καl Εδωρ1lσατο 

πολυτρόπως καl πάντων ών ίiτησαν Ετυχον παρ' αUτού» 1
• 

Τοιοϋτον Οντα τΟν Μωάμεθ· Β' <<τών Τεύκρων καl U.λλων ουκ Ολίγων 

Ε-&νών βασιλέα καl οUδΕν 11ττονα τοίς πασι των πώποτε μνημονευομένων 

βασιλέων &πάντων» 2 ϋμνησε δια στίχων (&ποσκοπών, τil &λη{}είg, εLς &πε

λευftέρωσιν συγγενούς του) &ν1lρ εύρωπαίος φιλέλλην καl Ελεύitερος, δυτικΟς 

δΕ τΟ δόγμα, ό Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ς Φ ί λ ε λ φ ο ς καl διU γράμματος Εκολάκευσε s, 

εύχη{}εlς Οπως ό ΧριστΟς φωτίση δια τfiς πίστεώς του τΟν δυνάστην, &στε να 

καταστil Ο αυτοκράτωρ τοίi κόσμου ! ΔΕν νομίζω έπομένως Οτι πρέπει να πέσn 
Ο λί{}ος τοίi &να&έματος Επl τού Γ. 'Αμίρούτζη δι' δ σα Εγραψεν ύμνητικα 

ύπΕρ τοίi καταλυτού τfiς ΒυζανηακΥjς Αύτοκρατορίας. Διέγνωσεν Ο φιλόσοφος 

Uτι μόνον δια τΥjς διατηρ1lσεως της πίστεως καl τfiς γλώσσης Ί1μών itα διε

τήρει τΟ δουλείiσαν Ε-&νος καl ηlν ύπόστασίν του. Τοίίτο δΕν Ίiδύνατο να 

συμβfi, liv ύπετασσόμε&α ε!ς τοuς όμο{}ρήσχους Φράγκους. 

11. Η ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ 

Πέραν τής πολιτικής σκοπιμότητος είς τΟν Γ. Άμιρ. {}0: εϋρωμεν τΥιν 
νόσον τΥjς Εποχfiς, δηλονότι nlν &.πιστίαν. Άφ" ής τΟ itεμέλιον τi]ς φιλοσο

φικ11ς πίστεως τfίς 'Εκκλησίας, ό 'Αριστοτέλης, εκJ,ονίσ&η ε!ς τiιν Άνατολi!ν 

καl ή μελέτη τοίi Πλάτωνος Εφερε πλησιέστερον πρΟς τΟ πνε-ϋμα της παρα

κμΥjς τοiJς λογίους των παλαιολογείων χρόνων, 11 προσήλωσις πρΟς τΟ δόγμα 

1 'Ιστορίαι, ΠΙ, 9, σ. 125. 
2 Μι χ. 'Αποστόλης παρό Noiret σ. 83. 
3 'Ό τε ϋμνος καί ή έπιστολη παρα:L e g r a η d : Cent dix Lettes σο. 211-14 

καl 63 · 4. 

I 
φ. 

\ 

I 
~ 
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1"1το ζ1Ίτημα τηρ1lσεως τfις παραδόσεως καl συμφωνίας πρΟς τiιν δόξαν τού 
πλήΊ}ους 1 • Τυ:rικΟν παράδειγμα της &π όψεως αύτΥjς εlναι Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Π λ ή
{} ω ν, ό μεμαρτυρημένως μΕν μ1l πιστεύω ν πλέον είς χριστιανικΟν -&εάν, χρη
σιμοποιη{}ε\ς δμως J,ς σύμβουλος (λαμπρος κάτοχος των δογματικων διατά
ξεων τών Συνόδων καl τfις σχετικr)ς φιλολογίας) κατΟ: τΥιν Εν Φλωρεντίq. 
Σύ·νοδον. Τί fπίστευεν ό Μ ιzαΥιλ ~Αποστόλης, ταλανιζόμενοςκαlαVτΟς 
μεταξlι Ενώσεως καl σχίσματος, δύναται να 'ίδυ ό μελετηηlς των Εργων του· 

11ναγκάσ-&η καl αυτΌς ν~ &πολογη{}ίj είς ηlν κατηγορίαν δτι Ύ}το εΙδωλολάτρης 
' Δ' Κ - ' ' - "δ ) ) ' Ε' το' πιστεύων εlς το ια, ρητων ηγεμονα, προσκυνων ει ω ια κ ~.π. . ις ν 

αϋτΟν ~Αποστόλην δφείλομε1• ηlν περl ~Αμιρούτζη διάγνωσιν. 'Ήδη εlς nlν 
Επιστολ{ιν του πρΟς αlιτόν, περl τfις όποίας &νωτέρω Επραγματεύ-&ημεν, φαί
νεται Ο σχετικισμΟς τών δύο dνδρών, 11 &μφιβολία καl τΟ &φηρημέvον τfις 

, Θ ' " ' ' "' ~δ' - ., ' ' ο"ν• πίστεως προς .. εον «αποσον τε και ενα, ου εν των οντων και παντα ~α, 

μηδένα τών Εν γενέσει καl φ{}ορ{t ~.άγον Εχοντα (!) πλΎιν τfις τούτων διαμονΥις 
καl τής είς αlιτΟν έπιστροφi)ς» 3

• Όμοίως ή φιλοζω'ία καl 11 περιφρόνησις 
τοϋ μαρτυρίου εlς τΟ Οποίον Εκ δεισιδαιμονίας(!) 1lγοντο o'L Ciν-&ρωποι τού 

λαού, δ ιιJ. να μ 1l Εξομόσουν ! 
Δυστυχώς α'L φιλοσοφικαl &πάψεις τού Γ. Άμιρ. δΕν μδ:ς εlναι πλατύ

τερον γνωσταί, ε'ίτε διότι δΕν ηΧς διετύπωσεν εlς Εργα του ε'ίτε διότι δΕν διε
σώ{Ι·ησαν τd Εργα ταϋτα 4 • μοναδικ1lν δμως πηγ1lν τοιαύτης μελέτης πρέπει 
να -&εωρ1lσωμεν τΥιν μετU Θεοφάνους Μηδείας άλληλογραφία\ι του. 

ΈλέχΗη llδη δτι ό &ρχιερεiJς ούτο; &πέστειλε πρΟς κρίσιν, δια τοϋ Lστο
ρικοU Κριτοβούλου, εlς τΟν Γ. ~ Αμιρούτζην βιβλίον τού τι. Είς την &πάν
τησίν του ό ~ Αμιρ. Εγραψεν <<"Ασμενος Εδεξάμην τΟ βιβλίον δ κατd 'Ιου
δαίων καl περl Προνοίας 5 σοι γέγραπται» 6

, Εφερε δΕ τας άντιρρ1lσεις του 

ι Περt τοϋ είδικοϋ ωύτου ζητήματος Ciλλοτε έκτενέστερον. Ώς ιiπιστίαν έν,•οίδ 
τi]ν &πομάκρυνσιν Ο:πΟ τΟ -&ρησκεύεσ{}αι κατα πίστιν δογματικήν, τfιν λατρείαν. Βε· 
βαίως απέμεινε τό κατ&. τύπους -&ρησκεύεσ-&αι καt ή φιλοσοφικi] (καί ο\ιχt δογμcι.· 
τικl]) πίστις πρΟς τΟν Θεόν. 

2 Έf}ν. 'Ημερολ. Βρετοϊί 1890 σσ. 357 · 58. 
11 Ν ο i r e t : Lettes In&:dites σσ. 83. 
-t 'Ο Γ. 'Λμιρ. εiχε δωτρίψει περt τδ:ς φυσικός έπιστ{ψας. Πό{}·εν &ρύονται οί. 

γράψαντες δτι είχε σπουδάσει tατρικiιν δΕΥ ηδυνr'j{}ην ''ά εϋρω· σUτε \'ομίζω δτι &λη· 

-&εύει ωiJτο. 
ο ΔΕν φαίνεται χατόπιν ωύτου πι-&αν1i 1'\ ύπό τοϋ Ά &. Π α π α δ οπού λ ο υ 

Κ ε ρ αμέ ω ς και τών μετ' αUτόν ύ;τοστηριχ{)-εϊ:σα γ,·ώμη κα{)-·' Ίlν ό τίτλος τοϋ ύπΟ 
κρίσιν βιβλίου εlναι «ΠρΟς τοUς \'ομίζοντας ... ». Περt της Εκδόσεως τοϋ έν λόΥ,ΟJ €ρ· 
γου καL τοϋ φιλοσόφικοϊί ωΊτοU περιεχομένου πρβλ. Ε. S t e p h a n ο u Εν Echos 
d'Oι-ient 31, 1932,σ. 167 σημ. 6 καt σσ. 173-6: Tι-aite de 1a Pωvidence. "Εγραψε 
δΕ κατα 'Ιουδαίων ό Θεοφάνης, διότι συνήi}ως 'Ιουδαϊοι ήσαν οί iατροί τής έποχfJςι 
όρ&ολοyικως σκεπτόμενοι. 

e 'Ανέr:δοτα Έλλη,ιικα σ. 24. 
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εις οσα ό Μηδείας Εδίδασκεν. ~Εν(Τ) δηλ. ό Θεοφάνης 'ισχυρίζετο δτι, κατα 

nlν ~Εκκλησίαν, δΕν Επρεπε να φεύγω μεν τοUς λοιμcδδεις τόJtους καl τους 

κινδύνους, καθ·~ δ. προσδωρισάσης τη; Προνοίας τα μέλλοντα ημών, ό Γ. 

~Αμιρ., &ποφεύyωv η1ν μοιρολατρικfιν αδη1ν δ.ντίληψιν, &ντέταξεv δτι ό G.ν

{}ρωπος πρέπει να ύπερασπίση έαυτΟν δ.πΟ τών :Ξπιχειμένων δεινών καl δτι 

11 Φύσις καl O'Vχl -ή Πρόνοια Uι κατα nlν δημιουργίαν τού κόσμου μόνον 

ρυ{}μίσασα Ciπαξ τα κατ' αUτΟν) διέπει τα τοϋ κόσμου. Τελικώς ό)ς έξfiς διε

τύπωσεν ό Άμιρ. η)ν γνώμην του : «δ δΕ ... ηγούμαι συμβαίνειν, τούτ' 

Εστιν· δτι πάντα μΕν ύπόκειται τfi Θείg. Προνοίq. καl ol!δEv αUτης δ.ποπίπτει, 

dλλ' οίJκ dδύνατον ταύτης, τοιαύτης οiJσης τ1)ν φύσιν, αlτίαν Εν τοίς φυσι

ΚΟίς είναι, οϋδ~ dναιρεί την πρόνοιαν 1) τοιαύτη ύπό&εσις" επεl καΊ αϋτη 

κατ~ Εκείνην και συνέστη ηlν dρχην και Ενεργεί δια παντός, Cδστε καl τα 

ταύτης Εργα εlκότως ύπ~ Εκείνην τετάχ{}αι. Ταύτα olJν Ο:ριστα ή σ1) σοφία 

συνf}κε, σψζεται γU.ρ καl οϋτω καl τα πάντα κατιi πρόνοιαν καl εlναι και 

γίvεσ{tαι καl τΟ την φύσιν, Εν οίς Εστι, τΟ έαυτfϊς ποιείν» 1
• 

Άλλ" δ l\ίηδείας δΕν η1Jχαριστή-&η &πΟ η)ν τοιαύτην dντίληψιν τού φι

λοσόφου, γράφων δΕ πρΟς τΟν ίερομόναχον Γεράσιμον λέγει : «EL δ' Εστι 

τις ό τοίς στοιχείοις καl τ] φύσει η)ν κυβέρνησιν Cί.νατε-&εΊς τών κα-&" ήμάς, 

έλληνίζων ίΌτω, ου μοι δοκών fχων &ποδείξαι τούτο &πΟ τfις ίερ&ς διδασκα

λίας, άπΟ δΕ τi'iς τών πολυ{}έων και μάλα, περl ης Ίlμίν- λόγος ουδείς, καταρ

γη{}είσης ώς μωράς ύπΟ τfίς πανσόφου σοφίας>> 2
• Άλλ" δ "Αμιρ. Επέμεινεν 

ϋτι Εκαμε τΟν &ρχιερέα να παραδεχ13Ί1 «οϋ πάντα ύπΟ τfίς {J,είας δπλώς γίνε

ται προνοίας, &λλ" Ενια καl δι" έτέρας αlτίας (φύναι) 3>>. 

"Αν μή τι i!lλλο, συμπεραίνομεν λοιπΟν Εκ τfϊς συζητήσεως δτι ό "Αμιρ. 

Εδιδεν εlς τοlις συγχρόνους του κληρικοUς την Εντύπωσιν τo'li έλληνίζοντος. 

το λαμπρότεροΥ δείγμα τΥ]ς συγγραφικiίς ίκανότητος του Άμιρ. εlναι 

dναμφιβόλως ό πεζΟς αϋτου <<C/Υμνος πρΟς τΟν Θεόν)> 4 • ΔΕν γνωρίζομεν πότε 

&κριβώς ούτος Εγράφη. ΔΕν όμιλεί περl δόγματος, δίδει λαμπρΟ.ν εlκόνα του 

Θεού δημιουργού και προνοητοϊi τών Οντων, πρΟς τΟν Οποίον 1'tα πορευ{}ω

μεν. ΟύδΕv περl κρίσεως καL περl δικαιώσεως. Ο/Ομως πόσον {J·ερμrl αUnl1l 

&νάγκη ΕπιστροφΥiς πρΟς τΟν ΘεΟν 1'Ί όποία δι1lκει διΟ. τού ϋμνου! :<(Ώσπερ 

Εκ μέ-θ·ης η μανίας &νανήφοντες Ενίοτε τf}ς των ματαίων σχολής σοι προσερ

χόμε&α και βραχύν τινα συγγενόμενοι χρόνον πάλιν εlς τΟ·ν τοϋ βίου κώμον 

και τΊ)ν βακχείαν Επιστρέφομεν)> 5
' 

t Αύτ6&ι σ. 27. 
2 Αύτό{}ι σ. 26. 
s ΑUτόi}ι σ. 29. 
ι. ΝΕ, 3, 1906, σσ. 51 · 55. 
6 ΝΕ, Αύτό-&ι σ. 52. 
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ΤΟν {1-εΟν αUτΟν &ναμφιβόλως δΕν Επρόδωσεν ό Γ. ~Αμιρούτζης. 

''Αν ή επο:ο) τr)ν Οποίαν Εζησεν ύπf}ρξε καταστροφικr) διd. τΟν CΕλληνι

σμόν, κρίσιμος διCι την δογματικr)ν πίσιν, μεταβατικr) άπΟ τοϋ μέσου αlώνος 

εlς του; νέου; χρόνους-δια να δ,ιιιλ1lσωμεν 'ιστορικώς-, αUrΟς δΕν ύπfιρξεν 

ό α'ίτιο;;. At ψυχικαί του δυνάμεις Υισαν f1σσονες τών περιστάσεων : ή έλλη
νομά&εια, 1l φιλοσοφία χαl αί .-&εολογικαί του γνώσεις δΕν 1Ίδύναντο ν" &να· 

χαιτίσουν τf}ν Εξ 'Ανατολώ-ν νέαν δύναμιν 1l όποία {},α Επλήρου τ1)ν ίστορίαν 

τεσσάρων αlώνων της '"Ανατολικfϊς Μεσογείου· αί πολιτικαί του πάλιν 'ικα

νότητες δΕν fφi1·ανον δια η)ν &ναμόρφωσιν τοϊi ~Ελληνικού Γένους.Καt α'U

τΟς καl δ ΓεμιστΟς καl ό Βησσαρίων &ντελαμβάνοντο τl)ν clνάγκην μεταρρυ

ίtμίσεων τού στρατού χαl της αντιστάσεως εlς τΥιν Επερχομένην καταστρο

φrlν, dλλU τα πράγματα tiσ.αν &νώτερα &π Ο τα ς δυνάμεις των καl απ Ο τ(lς 

ίκανότητας τών Έλλήνων 1lγεμόνων της ~Ανατολής. "Ητο πλέον &ργά. 

ΚαL ό μΕν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Εξελέξατο η1ν &γα.-&r)ν μερίδα, 

πεσctlν κατα τΥ!ν δλωσιν Ενό) Επολέμει, ηlν τύχην του δΕ συνεμερίσ{}-η και 

α1Jτ0ς δ ύπΕρ τών Τούρκων Εκφρασ{}εiς Λ. Νοταράς. Ο/Αλλοι, ό Βησσαρίων, 

δ 'Αργυρόπουλος κλπ., Επροτίμησαν η) ν Δύσιν καl Επλαν1li1ησαν εlς τοVς 

ύπολογισμούς των δτι δι' αiJτiiς iJO. εβοήiiουν dμέσως ηΊν Άνατολi!ν (δια τiiς 
παιδείας η)ν Εβο{Ji1·ησαν Εμμέσως κal τα αποτελέσματα ήλ{}ον πολλφ ϋστε

ρον). Μαρτυρικώτεροι ύπηρξαν Εκείνοι οί Οποίοι Εμειναν μετα τού ταλαιπω

ρουμένου λαού εϊς ηlν Άνατολ1lν, δ Γεώργιος Σχολάριος πρώτος, δ Άμι

ρούτζης κατόπιν. Χωρlς ηlν ύπηρεσίαν πρΟς η)ν ~Εκκλησίαν τού πρώτου, 

χωρις την συντrlρησιν της Ηtνικότητος δια ηlv Οποίαν εϊργάσ{}η καl εlς τΥιν 

Οποίαν &πέβλεψεν ό δεύτερος, τΟ δουλεύσαν οιΕθνος δΕν ίJα f]δύνατο μετα πά

ροδον τεσσάρων περίπου αlώνων ν" clναστηi1Ί1. 'Αξίζει να τύχουν o'L Ciνδρες 

α1Jτοl τfις 'tστοριχi)ς δικαιώσεως, εlδικώτερον, ό Γ. Άμιρούτζης, ό δποίος 

πι{},ανώτατα δΕν Επίστευε δογματικώς, δ δποίΌς δμως δΕν Εξώμοσεν, dκρι

βώς δια να μη τουρκεύση ! 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 



'ΓΙΝΑ ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΛΙΒΕΛΛΩΝ ΕΝ ΒΥΖΑΝ'ΓΙQ 

ΔΕ:ν είναι Ολίγοι. οί μελετηταί, οLτινες μέχρι τούδε Επέστησαν η)ν προσ

Οχ1Ίν τών Ερευνητών Επl τfις πρΟς εlρωvείαν, σάτιραν κal κριτικΎιν δια&έσεως 

τών βυζαντινών 1
• 

Πράγματι oL βυζαντινοί, συνεχισταl τ&ν &ρχαίων 'Έλλ1lνων Εν τούτcρ, 
διεκωμt:Qδουν καl Επέκριναν Εν τή κοινή όμιλίg καl Ε.ν τοίς γραπτοίς αl!τών 

εργοις πάν&" δσα προσεφέροντο εlς τΟ δηκτικΟν καl Επικριτικόν των πνεύμα, 

κληρονομ1)σαντες τ1)ν Qοπ1)ν ταύτην καl εϊς το-l•ς <Έλληνας nlς Τουρκοκρα

τίας καl τΥjς νεωτέρας <Ελλάδος. Ή σατιρικi] διά{}εσις ύπfίρξεν &ρκούντως 

ανεπτυγμένη παρα τοίς βυζαντινοίς' τα παρωνύμια, αί παροιμίαι, αί παρcρδίαι 

κειμένων άγιολογικών fι λειτουργικων ώς καl αUτα ταΊJτα τα άγιολογικα κεί

μενα, τα παντοία σκωπτικα (iσματα καl Επιγράμματα, α'L απομιμήσεις &ρ

χαίων συγγραφέων ώς καl διάφορα rJλλα fργα τών βυζαντινών συγγραφέων 

περιέχουσιν πλείστα δσα στοιχεία Εμφαίνοντα περιτράνως ηΊν lδιαιτέραν {}έ

σιν Ύ]ν κατείχεν 11 εlρωνεία και tl σάτιρα εν ηί) βυζαντινψ βίφ. 
ΜικρΟν μέρος ταύτης &ποτελούσιν o'L &νώνυμοι λίβελλοι, οϋς, Επl η] 

βάσει τών Εκ τών βυζ. συγγραφέων καl τfiς βυζ. νομοitεσίας πληροφοριών, 

προτι\tέμε&α δι~ Ολίγων να Ε:ρευνήσωμεν. 

~Η μελέτη τών λιβέλλων τούτων δΕν Επέσυρεν lδιαιτέρως, νομίζομε"\', 

μέχρι σ1lμερον ηΊν δέουσαν προσοχ1Ίν τών Ερευνητών 2
, καίτοι οίiτοι σημαν

τικώς συμβάλλουσιν είς γνώσιν τfίς ίστορίας καl τού βυζ. πολιτισμού. 

Ί-Ι &ρχ1Ί τών &.λ. δέον να &ναζητη\tfi εlς τfιν ςΡώμην 3 • Πράγματι, τΟ 

πρώτον, αναφέρονται εlς ηΊν Qωμα'ίΚ'ΥJν δωδεκάδελτον. :Μεταγενεστέρως &νευ-

1 Μ. Η a s e, Noticc des trois piCces sat3πiques ... έν Notices et extraits. 
Paris 1813. Η. F. Tozer, Byzantine Satire. J.H.S. 2 (1881) 25:~·271. Κ. 
Κ r u m b a c h e r (μετάφρ. Σωτηριάδου) 'Ιστορία της Βυζαντινής λογοτεχνίας, 2,173. 
G. S ο Υ t e r, Huιnor und Satiι-e in deι- Byzantinischen Litteratur. Μόναχον, 
1928. 

2 'Ολίγα τι να δρα έν τfJ μελέτυ τoiJ Φ. Κ ο u χ ο υ λ έ, Βuζαντινων εριδες xu.t 
ϋβρεις. Έπιστημ. Έπετηρίς Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπ. Ά-&ηνΟΟν, 1939 έν σ. 18. 

3 Δια τ-fιν &ρχαiαν έποχ1lν δι1α. R.E. ΧΙΙΙ (Lίbanos- Lysiιnaclιos) 1927 έν 
λέξει Liber (libellus) famosus χcι.!. JJaι·eιnberg-Sanglio-Pottieι-, Di
ctionnaiι·e des antiquites grecqnes et Ronιaines. ΠΙ. Denxieιne Partie. L- Μ. 
1904 έν λέξει Libellus famosus. 

• 
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ρίσκομεν αUτοVς και πάλιν Εν τ-ίϊ Qωμα'ίκfί νομο{}·εσίg, Ίiτις, τιμωροϋσα πα
σαν συκοφαντίαν η ϋβριν, &ναφέρει καl τοVς ε'ίτε δια στίχων ε'ίτε Εν πεζc'ρ 

λόγφ γεγραμμένους &.λ. 
ΆπΟ τών χρόνων τοϋ Αυγούστου oL &.λ. &.ναφέρονται Επανειλημμένως 

ύπΟ τ<'Ον ιστορικών τΥις Εποχfiς αUτΎjς καl τΥjς τότε νομο\tεσίας. ςΗ συνήitεια 
αϋτη μετεβιβάσ{}η και εlς τΟ Βυζάντιον καl δηlρκεσεν lσχύουσα κα{Υ δ:πασαν 

σχεδόν n'iν χρονικΎιν περ(οδον τiiς βυζ. ίστορίας. 
Ποικίλα fισαν τα Ονόματα, δι~ ό)ν Ε:δηλοϊ:iντο ot &.λ. Κατ α ηΊν πρώτην 

περίοδον τοϋ βυζ. κράτους, τf}ν Qωμα'ίκ1lν, αί δνομασίαι, κατa τΟ πλείστον, 

είναι Qωμα'ίκαί. 
Οϋτω καλείται ό &.λ. Εν τοίς νόμοι ς J, libellus famosus 2

, famosa 
cartl1a g' cartl1ula ', carthula farnosa 5

, libellus 6
, scriptio famosa 

libellorum 'I' famosus Β' macllinί 9 11 και charta 10
• At βυζαντιναl 

πηγαl τδ.ς πλείστας τών Ονομασιών τούτων διετήρησαν καl εlς τ<Χς μετ
έπειτα περιόδους. Πράγματι ό &.λ. Ονομάζεται λοίδορον γραμμάτιον 11

, 

.λοίδορον βιβλίον 12 ' πολυλοίδορος χάρτης 13
' πιττάκιον 1

\ εγγραφον αt
τίαμα 15 , χάρται 16 , γράμμα &νώνυμον 17

, γραμματίδιον 18
, φάμου-

1 Th. 1\-Iomιnsen-P. J\I. Meyeι-, 'l'Jιeodosiani Libri, XVI ... Υο1. 

Ι, Π, 1905. 
2 Μ 0 111 m s e η, .. Εν-&' &ν. 9,34,1 ,3,6,7 ,8,9, 10. 
9 1\Ioιnmsen, 'Έν{}' &ν. 9,34,1 (Interpretatio). 
4 1·foιnnιsen, .. Εν-&' Δν. 9,34,1 (Inteι-pn~tatio). 
5 l\1 ο n1ιn s e η, 'Έν-&' &ν. 9,3-t-,9 (Interpretatio). 
6 Μ ο ιn ιη s e η, "Εν&' &ν. 9,34,2,3,5. 
7 Μ ο m m s e η, "Ενθ·' U.ν. 9,34,4. 
8 Mommsen, "Έ,•-&' &ν. 9,34,5,7. 
θ Momnιsen, ''Εν-&' rΊν. 9,34,5. 

10 Moιnιnsen, "Έν-&' &ν. 9,34,7. 
Η zω,•αρa, Έπιtομiι, 4,47,14 (Dindoι·f). 
12 ΖωναρCi, "Εν&' &ν. 4,47,19,48,2 (Dindorf). 
ιg Λ. Γραμματικου, Χρονογραφία, 284,1. :ΣυμεΟΟν Μαγίστρου,Χρο

νογραφία, 712,17. 
14 Οί σuνεχίζο·ντες τΟν Θεοφά,•η,376,1.Γεωργίοu Μοναχού, 

ΧρονικΌν σύντομον, 870,6. ΣuμεWν Μαγίστρου, 'Έν{}' Cn•. 713,7. J.G.R. 

(Ζέπου) 5,567 ,3 . 
ι5 Μ ι χ α η λ Γλυκά, Βίβλος χρο·νική, 467,17. 
16 Μ ιχ α η λ Γ λ u κ α, 'Έ,•ft.' d.ν. 467,18. Ι. Τ ζ έ τ- ζ ο u, Έπιστολαί, 93. 

(Pressel). Γ. Π α χ υ μέρη, Ίστορία, 1,492,19. 'Ά ν'' η ς Κ ο μ ν η ν η ς, Άλε

ξιάς, 3,91,6 (Leib). 
1 "~ z ω σ ί μ ο υ, 'Ιστορία νέα, 135,14. 
ΗΙ z ω σ ί μ ο u, 'Έν&' &ν. 135,'20. "Α ν ν η ς Κ ο μ ν η ν η ς, 'Έν{}' &ν. 

3,91,11 («γράμματα»), 

ΕΠΕΤΗΡJΣ ETAlPElAΣ ΒΥΖΑΝτJΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ .. Ετι;~ς JH' 10 



146 Ο. Λαμψίδοu 

σον ', χάρτης 2
, φάμουσος 3

, φάκελλος γραμμάτων 4
, φάμουσος τόμός 5 , Sγγρα

φος λοιδορία 6
, φλυαρία 7

, Αιlρημα f.γγραφον 8
• ~Εκ τών προσηγοριών τούτων 

του &.λ. δυνάμε&α f\δη να καftορίσωμεν Εν πολλοίς τί ούτος fjτo 9
• Οϋτως &νώ

νυμον λίβελλοv- λέγοντες νοούμεν αLτιάσεις, α\.τιάματα, κατηγορίας, σκώμ

ματα, κρίσεις, Επικρίσεις η Έλεγχαν προσώπων Επισήμων η ύψηλ<Χς κατεχόν

των &έσεις ώς καL ύποδείξεις πρΟς αl!τά, Εγγράφως διατετυπωμένα καi &νευ 

μνείας τοϋ Ονόματος τού γράψαντος. "Ο &.λ. Εγράφετο ε'tς εν ·}\ περισσότερα 
&ντίτυπα, Ciτινα έρρίπτοντο εϊ.ς &σεις f:ν-&α εUκόλως Υιτο δυνατΟν να γίνωσι 

ταϋτα αντιληπτά. 

Οί ά.λ. δ8ν εσπάνιζον κατα τοUς πρώτους αLώνας τού -Βυζαντίου. ~Η 

νομο{}εσία, η πρΟ τού ~Ιουστινιανοϊί, συχνδ: μνημονεύει τούτους, τών όποίων 

το-bς τυχΟν &νακαλυπτομένους συγγραφείς 11 καl άπλοϊίς &ναγνώστας τιμωρεί 
αUστηρώς to. Κωνσταντίνος ό Μέγας εν τfί Εν Ν ικαίq; ΟΊ.κουμενικϋ Συνόδφ 

Ελαβε πλείστους Οσους λιβέλλους περιέχοντας κατηγορίας κατα διαφόρων Επι

σκόπων, δ ίδρυηΊς Ομως τfις Νέας Ρώμης «αιJτίκα ταUς χάρτας κατέκαυσε» 0
• 

~Α.λ. ύπεδαύλισαν τ1Ίν σrάσιν τών στρατιωτών τοϋ ~Ιουλιανού κατd τΥ}ς 

Εξουσίας τοϋ Βυζαντίου. Πράγματι δτε δ ~Ιουλιάνός, καίσαρ, εύρίσκετο Εν 

1 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Άλληγορίαι, Κ, στίχ. 50. Τ ο υ α υ τ ο υ,· Χιλιάδες, ΙΓ', 
487. Ν ο μ οκά VOO\' φ ω τ ίου, εν Ράλλη- π ο τ λ η, Συντάγματι, "Α', 

228,6,16. Θ ε ο δ. Π ρ ο δρόμο υ, Βίω\• πρaσις, 146 (J.'G., La Porte du Tl1ei1). 
'Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η'' η ς, "Ε·Ψ&' &ν. 3,89,10,12,22' 90,6,17. Μ ι χ α 1l λ 'Α κ ο· 

μ ι ν ά τ ο υ τ ο υ Χ ω ν ι ά τ ο υ, Τα σφζόμενα, 2,227,8 (Σπ. Λάμπρου). Γ. Π α
Χυμέ ρ η, 'Ένir' άν. 1,491,10' 2,520,6. ΤΟ ΛεξικΟν του Σ ο υ t δ α γράφει φ&.-
μωσσa· δρα εν λέξει. . 

2 J,G.R., 5,567,13 (Ζέπου). Ν ο μ οκά ·ν ω'' Φ ω τ ίο υ, 'Έν-&' άν. Α', 

229,13. 
n Γ. Π α χυμέ ρ η, ''Εν-&' άν. 2,245,3. 
4 Γ. Παχυμέρη, ''Εν-&' &.ν. 
5 Γ. Π α χυμέ ρ η, 'Έν-&' ιlν. 2,576,13. 
6 'Ιωάννου επισκόπου Εύχαί':τω'', 28 (Ρ. de Lagard). "Αν· 

ν i1 ς Κ ο μ,, η γ η ς, 'Έv-&' αν. 3,89,12 [«Λοιδορ1]μαω»). 
1 Ν ο μ οκά ν ω γ Φ ω τ. ίο υ, ''Εν-&' dγ, Α', 229,6,8,9, 11. J.G.R., 5,567 ,3, 

6,8,9,11 '(Ζέπου). 
il Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, -ΙΓ', 488. 
9 Ό 'Ι ωά ν. Λ υ δ Ο ς εν τψ Περl. Άρχών _εργφ του (239- 240), παρα&έτων 

στίχους τινάς σκώπτοντας τΟν αύ-i:οκρciτΌρα Άναστciσιον, Ονομάζει τούτους -«φάμωσον 
η βλασψημία.γ:., Οί. στίχοι Ομως ο-δτοι ·πλησιάζουν περισσότερον πρΟς τΟ «carιnen 
fafuosuriι». Περt τούτου δρα ·τα Εν ifi σελ. Ί44, Uποσ. ·g σημειούμενα β0η-&ήματα, 

10 Μ ο m ιn s e η~ Μ e y e r, 'Έ,•&' α,• .. 9,34,1 κέξ. 
11 Θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ, Έκχλησιασtικ1) ·ϊστορία, 1, 10,4-6,47,9 -18 (Parmen~ 

tier). Θ'ε ο φ άνου ς, Χρονογραφία, 32,19-20. Γ. Μ ο γ α χ ο ϋ, ''Εν&' άν. 503, 
4-16. Μ. Γλυκά, οιΕν-&' &.ν. 467,17-18. · 
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τψ στρατοπέδφ των Παρισίων, <<&νώνυμα γραμματίδια>> διεσκορπίσ{}·ησαν 
Εν αlιτψ δι" ίfJν Εδηλούτο <<ώς ό καίσαρ, ό δαUς &πασιν ώς εlπείν τΟ κατ&. 

βαρβάρων τρόπαια στΥίσαι διΟ: των οLκείων στρατηγημάτων καl μηδέν τι τών 
κα\3-" εκαστον Εν τψ μάχεσitαι διaλλάττων, εlς Εσz.ατον ηξει κινδύνου κατcl 

βρaχυ τοϋ βασιλέως ηΊν αlιτου δύναμιν Uποκλέπτοντος, εΊ. μη συνδραμούντες 
απαντες όμού η)ν τών στρατιωτών κωλύσαιεν f:χδημίαν. Ταίίτα τα γραμμα

τίδια διεσπαρμένα τινΕς τών στρατιωτών &ναγνόνtες, καl εlς τΟ πλfι-&ος τΟ 
μελετώμενον Ενεγκόντες, f:ξηρέθ·ισαν δ:παντας εLς Οργ1lν» ι. 

"Επl Λέοντος τοϊί Σοφού, δ εUνοούμενος του {}ρόνου Σαμωνάς, βλέπων 

U.λλον τινά, τΟν Εκτομίαν Κωνσταντίνον, να τυγχάνn της εUνοίας του βασιλέως 
καl ζηλοτυπ1lσας, κατ~ dρχdς μΕν δια ψευδών κατηγοριών προσεπά-θ·ησε να 

&νατρέψu τΟν &ντίπαλον 2
, μετέπειτα Ομως «γράφει λοίδορόν τι γραμμάτιον 

διά τινος τών αUτου καl ριπτεί εν-&α ό βασιλειJ; διελεύσεσ-&αι Εμελλεν>>. "Η 

&νάγνωσις τοϋ &νωνύμου λιβέλλου προlιξένησε μεγάλην λύπην είς τΟν βασι

λέα. Μετ~ Ολίγον χρόνον οί δράσται &νακαλυφ-&έντες Ετιμωρή-&ησαν s. 
π , ,_Q '3" < ~) ' ; ~ 'δ 'ξ' , οσον συνηvεις ησαν οι α. 1. και ποσην επι ρασιν ε ησχουν, εμφαίνει 

ή κατωτέρω πληροφορία· Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέν·νητος Επαινείται καl 
Εγκωμιάζεται διότι δΕν εξηπάτησαν τοϋτον <<περίεργοι συγγραφαl καl κρύ

βδην συντε-&ειμέναι, αϊτινες καl τους Ο.γαν δραστηρίους διέλα-&ον>> 4 • 

Κατ' Εξοχfιν γόνιμοι δια την &νάπτυξιν εlρωνείας, σατίρας, κρι τικfίς καl 

Ελέγχου ύπflρξαν οί χρόνοι Κωνσταντίνου τού 1\ίονομάχου. Αί &τασ-&αλίαι 

τοϋ βασιλέως Καi τfiς διοικ1Ίσεως, αί διενέξεις τcJ)ν πολιτικών μερίδων, αί 

&ντιζηλίαι μεταξU τών διαφόρων προσώπων τfϊς εποχfiς ταύτης, Εδημιούρyουv 

1 Ζ ω σ ί μ ο υ, 'Έv&' ('tν. 135,14.-20,136,1. 'Όρα J. Β i d e z, La νίe de 
l'EnιpeΓeur Jnlien, 1930, 181- 182 καt Α. Ρ i g a η i ο 1, L'cropire chretien 
(325- 395), 122- 123, 

2 Συνή-&εις ε,, Βυζανtίφ ΎΊσαγ χαι αt δι' ανωνύμων επιστολών καταγγελίυ.ι. 

Οϋτω δι' ιiνωνύμου έπωτολής ό Σ α μ ω ν iJ. ς είδοποιεί. Άνδρόνικον τΟν Δούκα (Ο { 
σ υ ν ε χ 'ί ζ ο ν τ ε ς τ Ο ν Θ ε ο φ ά ν η, 372,2 κέξ. Γ. Μ ο ν α χ ο υ, 'Έ,"I}' δν. 

866,12-21. Σ. Μ α γ ί σ τ ρ ο υ, "Εν&' ιiν. 710,7 ~ 9). Δια του olιtoίi τρόπου εtχον 
λ<ί.βει γνώσιν τής f.γαντίον αύτών μελλούσης έπιβουλf}ς ot βασιλείς Νικηφόρος ό Φ~
κClς (Λ. Δ ι α κ ό ,, ο υ, 'Ιστορία, 86,3-6. Γ. Κ ε δ ρ η,, ο ϋ, Σύγοψις ίστοριών, 

2,377,1 ~ 3. 'Ι. Ζ ω ν α ρ a, Έπιτομη ίστοριών, 4,91,12-14 (Dindorf)) καi. Μιχα11λ 

ό J;'' (Σ. Μ α γ ί σ τ ρ ο υ, "Εγί}' &ν. 683,17- 20) ώς καΙ. οί στρατηγοL Μανοui]λ 
(Ot συνεχίζοντες τΟ,, Θεοφά,•η, 118,7. Γ. Κεδρηνου, .. Εν{)-' 
αν. 2,126) κα.l Θεόφοβος (Ο t σ υ\' ε χ ί ζ ο ν τ ε ς τ Ο ν Θ ε ο φ ά ν η, 135,20). 

s I. Ζ ω,, α ρ a, ··Έvir' αν. 4,47,14 ~ 17 (Dindorf). Λ. Γ ρ α μ μ α.τ ι κ ο ύ, 

'Έν&' &ν. 283,20,22. Οί συνεχίζο,•τες τΟ γ Θεοφάνη, 37G,1-8, 
χαl 16 ~ 17. Γ. Μ ο γ α χ ο υ, "Εν-θ·' &ν. 869,14.-20. Σ. Μ α γ ί σ τ ρ ο υ, 0/Εν&'Jν. 

712,16-22. Γ. Κ ε δ ρ η ν ο ϋ, 'Έν_13-' &ν. 2,271,18- 22' 272,1 ~ 5. 
4 Ο i σ υ ν ε χ { ζ ο ν τ ε ς τ Ο γ Θ ε ο φ ά γ η, 44.8,10- 12. 
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κατάλλη/ιον περιβάλλον καl εUνο'ίκU.ς περιστάσεις δια nlv Ciν{}-ησιν τf)ς &νωνύ
μου λιβελλογραφία; ι. Οϋτω πλείστους λιβέλλους υπεz.ρεώ{Ιη να &ντικρούση 

αUτΟς ούτος δ &ρχηγΟς τiiς πολιτικΥις μερίδος Μιχωlλ δ ΨελλΟς καL πρΟ της 
εισόδου αlιτού Εν τιl μονή τοϋ ~Ολύμπου καl μετα η)ν &ποχώρησιν Εξ αUτi)ς 2 • 

~Αλλ~ o'i λιβελλογράφοι Εμέμφοντο καl κατέκριναν καl τΟν αU1"οκράτορα καl 

τΟν πατριάρχην. Μία Εμμετρος &πάντησις Εναντίον ένΟς τοιούτου λιβέλλου 

διεσώ{}η, γραφείσα ύπΟ φίλου τού Ψελλού καΙ. εύνοουμένου τοίι Τh1ονομάz.ου, 

τού Ίωάννου τοϋ Βυζαντίου, τοίi μετέπειτα Επισκόπου ΕUχα'ίτων 3
• ~ Αποτε

λείται Εξ ε'ίκοσι καί τεσσάρων στίχων καl φέρει τΟν έξf)ς τίτλον' «Είς τας 
Εγγράφους λοιδορίας, τΟ:ς κατα τοϋ βασιλέως και του πατριάρχου>>. ~Εξ αύτiiς 

δ€ν Εμφαίνεται δια τί κατηγόρουν oL συγγραφείς τοϋ λιβέλλου τΟν αύτοκρά~ 

τορα καl τΟν πατριάρχην. 'Ίσως αϊτία τΥις συγγραφΥjς να 11σαν αL συζυγικαl 

καl έρωτικαl περιπέτειαι τοϋ Μονομάχου, τoϊJft' δπερ Ομως δΕν δυνdμε{}α νd 

βεβαιώσω μεν. Πάντως αUτΟς ούτος ό ΕγκωμιασηΊς Κωνσταντίνου του Θ', 

Μιχαfιλ ό Ψελλός, δΕν δύναται να &ντιπαρέλ{}υ ηΊν Εξιστόρησιν τών γεγονό~ 
των τούτων χω ρ lς να ψέξη κα l αύτΟς τα &ναφερ{}έντα πρόσωπα 4 • 

ΜετΟ:. πολλών λεπτομερειών 'Άννα η Κομνηνfι διηγείται τα τfις συνωμο

σίας τοϋ Άαρctlν κατα του πατρΟς αUτης ~Αλεξίου τοϋ Α', κατα ηΊν πορείαν 

τούτου &πΟ τfις Κωνσταντινουπόλεως πρΟς τCις ύπΟ τών Νορμανδών καl πάλιν 
&πειλουμένας δυτικας περιοχας τού Βυζ. κράτους 5 • 'Εν ψ ό βασιλεUς πορεύεται 

συνοδευόμενος ύπΟ τΥjς αUγούστης, oL συνωμόται &ποφασίζουν ηΊν δολοφο

νίαν του. Ό δ1lμιος Εχει όρισ{}·fι. 'Αναμένουσι μόνον τ1)ν εtς Κωνσταντινού

πολιν Επιστροφ1Ίν τf)ς αUγούστης· &λλ' αϋτη βραδύνει. Τότε καταβάλλεται 

προσπά{}·εια δπως δι' dνωνύμων λιβέλλων Επιταχυν-θ·fi 1l &ναχώρησίς της. 

Γράφονται λοιπΟν καl ρίπτονται εϊς η\ν σκηνtΊν τοϋ βασιλέως φάμουσα <<τψ 

αUτοκράτορι τ1Ίν πρόσω πορείαν ξυμβουλεύοντα, τfj δέ γε ΑUγούστη ηΊν πρΟς 
τΟ Βυζάντιον» 6 • Τ1)ν Επομένη ν νέος λίβελλος εύρέ{}η ύπΟ η)ν κλίνη ν τού βασι

λέως <<περιέχων πολλiιν τi)ν κατΟ:. τΥις βασιλίδας καταδρομ1lν, δτου χάριν συν~ 

έπεται τφ βασιλεί καl μ1Ί τάχιον πρΟς ηΊν βασι.λεύουσαν Επαναστρέφοι>> 1 , 

Οί δράσται {tα παρέμεναν αγνωστοι, Ειiν μία dκριτομυiΗα ύπηρέτου δΕν 
διηυκόλυνε ηΊν &νακάλυψιν όλοκλήρου τf}ς σπείρας καl ηΊν έξουδετέρωσιν 

ταύτης. 

1 D i e h 1· Μ a r ς: a i s, Le monde oriental de 395 a ro8r, 545-551. 
2 Diehl~Marς.ais, "Εν&' &ν. 547. Α. Raιnbaud, :έtudes sur 

l'histoirc byzantine, 140 ~ 142,151. 
3 Ρ, d e L a g a r d e, Johannis Euchaitorum metΓOpolitre ... , έν σ, 28. 
4 Χρονογραφία, 1,127, κεφ. 20,1-7 (Renauld). 
ι; 'Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν η ς, .. Εν&' dv. 3,88· 91 (Leib). 
~' ''Α ν ν η ς Κ ο μ ν η ν η ς, "Εν&' δ.ν. 3,89)3 -14 (Leib). 
1 "Αννης Κομνηνfις, 'Έv&' άν. 3,89,23-25 (Leib). 
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"Η σκληρότης καl τΟ α{ΊταρzικΟν lν!ιzωΊλ τοϋ Παλαιολόγου του είzον 

δημιουργ1iσει πολλοlις &ντιπάλους καl έχ{}ρούς, οLτινες δμως, μi) υπαρχούσης 

Ελευ-&ερίας, Υιλεγχον τUς Uπερβασίας του δι' &νωνύμων λιβέλλων J. A't αUστη

ραl καl σκληραl ποιναl ουδόλως τοUς έφόβιζον. Δια τούτο ό αυτοκράτωρ 

Επέβαλλεν, 0)ς ό νόμος όSριζεν, τΟ:ς αUτΟ:ς τιμωρίας καl εl.ς τΟν συντάξαντα 

λίβελλον καl εl.ς τΟν κατέχοντα 11 &ναγνώσαντα τοιοϊiτον. Ό LστορικΟς Παχυ
μέρης έν τϋ "Ιστορίq; του &ναφέρει η\ν περίπτωσιγ τού Καλοειδa, δστις, 

συλληφ{}εlς κατέχων &.λ., παρCι τUς 'ικεσίας τ-f}ς βασιλίσσης, έτιμωρή{}η διΟ: 

πομπfiς κα'ι ρινοτομήσεως 2 • 

Πο/,ιτικώτερος τούτου ύπf1ρξεν 'Ανδρόνικος ό Παλαιολόγος, δστις, εύ~ 

ρctlν &.λ., συνεκάλεσε συγκέντρωσιν, Εν Ώ &.πέκρουσε μίαν πρΟς μίαν πάσας 
τΟ:ς αϊτιάσεις, Εξ ci)ν τινες αύτΟν τΟν 'ίδιον 11λεγχον s. 'Ολίγα Ετη μετα ταύτα, 

ώς ό αυτΟς lστορικΟς αναγράφει, ένεφανίσ&η νέος λίβελλος, πλ1iρης κατηγο

ριών'. Ή iίρασύτης των λιβελλοyράφων είχε φiίάσει εlς σημείον &φάντα

στον. Έτοπ:ο-&έτησαν ούτοι &.λ. Επ' αύτοii τούτου τοϋ βασιλικού {}ρόνου. Ό 

'Ανδρόνικος κα'ι δ Επ'ι του κοιτ&νος προκα-&ήμενος, dπατη{}έντες Εκ τf1ς έξω~ 

τερικης εμφανίσεως, ενομισαν δτι έπρόκε~το περί τινος έγγράφου 5
• Άλλ' ό 

βασιλεύς, εΜΤUς 0)ς ελαβε τΟν λίβελλον &να χείρας, «t1Ίν Ο:ρχην διελ{}ών, τΟ 

πάν τΥ}ς γραφΥ}ς ώς ~κ κρασπέδου τΟ ϋφασμα κατενόει κ&ντείi{}εν μεταξυ του 

itέλειν γνΟΟναι κα'ι μη &ς τΟ εϊκΟς γιγνόμενος δεινU Εποίει καl Εν &μη~ 

χάνcρ fιν>> 6
• 

Κατα τοUς χρόνους τών {}ρησκευτικών Ερίδων περl τCις δοξασίας Γρη

γορίου τοϋ Παλαμά, &ναφέρεται δη πολλοl λίβελλοι &.νώνυμοι καL μη Εγρά

φησαν κατα τού Ίστορικού Ν ι κ η φόρου τοϋ Γρηγορα, εϊς τοi.ις όποίους προ σ· 

επάitει ούτος να &παντ1lση 1
• 

Μνείαν ά.λ. εVρίσκομεν, ό)ς Εν έκάστη συλλογfj νόμων, οϋτω καl Εν τίϊ 

«'Εξαβfβλφ» Κωνσταντfνου τοϋ Άρμεvοπούλου '· 
Αί σκληραl ποιναί, αί προβ.λεπόμεναι Οχι μόνον δια τοUς συντάκτας τών 

ά.λ., &λλδ. καl δια τοUς κατόχους τοιούτων, δΕν Επέτρεψαν τfιν διάσωσιν εστω 

1 Γ. Π α χυμέ ρ η, "Εν&• &ν. 1,491,9-11. 'Όρα καi. D i e h 1- CE c ο n o
m ο s. G ιι i 11 a 11 d- G r ο u s s e t, L'Euroρe orienta1e de ΙΟ8Ι a Ι4.~3. εν 
σ. 220. 

2 Γ. Π α χυμέ ρ η, "'Εν&' &ν. 1,492,3 κέξ. 
s Γ. Π αχ υ μέρη, "Έν&' &ν. 2,245,3-17' 246,1-5. D i e hl·CE co no-

mos ... , 'Έν&' &ν. 244. 
4 Γ. Π α χυμέ ρ η, "Εν&' J.γ. 2,520,6 -7. 
5 Γ. Παχuμέρη, "'Εν&' d.ν. 2,576,13-20· 577,1-6. 
6 Γ. Π α χυμέ ρ η, 'Έν&' άν. 2,577,6 -8. 
1 R. G u i 11 a n d, Corresρondance de Ν. Gregoι-as. Χ,ΧΙ. Τ ο ϋ α υ

τ ο ϋ, Essai sur Ν. Gregoras, 50- 51. 
8 Βιβλ. '1', Τίτλ. Θ', Περί συκοφαντών καl τ&ν εύρισκόντων φλuαρίαν. 



150 Ο. Λαμψίδου 

καl ένός, κα{}' Οσον γνωρίζομεν, μέχρις fιμ00ν 1 • ~ΑλλU. και εκ τών υπο τών 

συγγραφέων μνημονευομένων &.λ. εf,άχιστοι Vποδηλοϊισιν 1lμίν τΟ {}έμα η τα 

{}έματα, δι~ α 1lλεγχον, Εσκωπτον η κατηγόρουν. Ό Μέγας Κωνσταντίνος 

~καυσε λιβέλλους φέροντας κατηγορίας κατ& Επισκόπων τινών τfiς Α' Οίκου~ 

μενικfις Συνόδου 2 • 01 εύρε&έντες &.λ. Εν τiρ στρατοπέδcρ τών Παρισίων· 

προέλεγον τοlις κινδύνους, οϋς διέτρεχεν ό Καίσαρ ΊουλιανΟς και προέτρεπαν 
τοUς στρατιώτας ν&. ματαιώσωσι τfιν ύπΟ τοίj αUτοκράτορος διαταχ&είσαν 

&ναχώρησιν στρατιωτικών τμημάτων 8 • 'Άγνωστον παραμένει τί διελάμβαναν 
Επακριβώς οί Επl Λέοντος καl Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου ριφ&έν· 

τες &.λ. Βοη'θ·ούμενοι VπΟ τών τού ~Ιωάννου τοϋ Βυζαντίου στίχων, δια

βλέπομεν δτι ό ά.λ., εϊς δν ot προαναφερ-&έντες στίχοι άπαντώσιν, κατη
γόρει καl Υιλεγχε τΟν Μονομάχον και τΟν Πατριάρχην ~. CH αδυναμία Μι
χαηλ του ΨελλοU να παραμείνη Εν τ] μονή τοϋ Όλύμπου, Uπfjρξε τΟ ftέμα 

τών Εναντίον αυτοU γραφέντων λιβέλλων 6 • Οί κατ α τοϋ 'Αλεξίου τοϋ Α' λί

βελλοι προσεπ&&ουν να &πομακρύνωσι·ν εκ τού στρατοπέδου τΊ)ν ΛΟγού
σταν. Έν τό) πρώτφ συνεβούλευον η)ν dναχώρησιν αUτfίς καl τiιν περαι

τέρω πορείαν τού βασιλέως, Εν τψ έπομένcρ εψεγον δριμύτατα η)ν Αϋγού

σταν, διότι &κολου-θ·εί τΟν αϋτοκράτορα καl δΕν Επιστρέφει εlς τiιν πρωτεύου

σαν6. 'Έλεγχαν τfίς ιΊ·ρησκευτικ1'1ς πολιτικής -&α περιείχαν οί κατα Μιχω)λ καl 
Άνδρονtκου τοϋ Β', τών Παλαιολόγων, συγγραφέντες &.λ. Τούτο εlκάζομεν 

Εκ τών Επακολου-θ·ησασών συγκεντρώσεων τοϋ κλήρου, τών διαταχ-&εισών, 

τiϊς μΕ:ν ύπΟ τού Μιχω)λ διU. τ1)ν πομπ1)ν και η)ν τιμωρίαν του Καλοειδα 1 

τfΊς δΕ ύπΟ τού ~Ανδρονίκου δια tΊ)ν άναίρεσιν τών Εν τι$ λιβέλλψ κατηγο~ 
ρ ιών 8

• Έν γένει τών &.λ. -&έμα και περιεχόμενον Υiσαν δ ψόγος, δ Ελεγχος, 
τΟ σκώμμα, ή προτροπ1) πρΟς δρ{Ηιν δράσιν θ. 

Ποίοι Uπfjρξαν οί συγγραφείς τούτων &δvνατούμεν, πλ1)ν Εξαιρέσεων, 

να προσδιορίσωμεν, διότι ό συγγραφεUς τοϋ λιβέλλου σπανιώτατα &νεκαλύ
πτετο. Ή dνακάλυψις Εγίνετο μόνον κατόπιν υποδείξεως συνεργοU η βοη
-&οϋ κατd η)ν σύνταξιν τοιούτου Εργου. Οϋτω γνωρίζομεν Οτι φίλοι του 

1 Διά παραβολi]\' πρΟς τοUς φερωνύμοvς λιβέλλους δρα προχείρως S 0 y t e r, 
'Έv-&' άν. 23- 32. G u i 11 a η d, Essai, 50-51. 

2 "Ορα άνωτέρω σελ. 146, ύποσ. 11. 
s .,Ορα άνωτέρω σελ. 147, ύποσ. 1. 
4 'Εν τ φ τίτλφ του ποιήματος. Ρ. d e L a g a r d e, "Εν&' άν. 28. 
5 "Ορα άνωτέρω σελ. 148, ύποσ. 2. 
6 'Όρα ανωτέρω σελ. 148, ύποσ. 6, 7. 
1 Γ. Π α χυμέ ρ η, 'Έν\t" άν. 1,492,3 κεξ. 

, : :· Π, α Χυμέ_ ρ η, "Εν&' άν. 2,245,3 κέξ, ΤΟ αύτό -&έμα &ά εtχΟ'\' πι<&ανώς 
και οι ε'\'αvτιον Ν. του ΓρηΎΟQά ιlνώνυμοι λίβελλοι. 

9 'Ο Γ. Π α Χυμέ ρ η ς ("Εν&' Ο:ν. 1,491,13), άποκαλεί τΟν ά.λ. «lλεγχοv», 
ή 'Άννα Κ ο μ ν η ν η ("Εν-&' άν. 3,89,12) «λοιδορήματα». 
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Ίουλιανοϊi, Εν οlς_ πι{}-ανώς καl ό ίατρΟς Όριβάσιος, συνέταξαν τοl>ς Εν 

Παρισίοις ριφ&έντας ά.λ. 1
, ώς Επίσης δτι ό Σαμωνdς δια τού νοταρίου 

Κωνσταντίνου τοϋ Ροδίου 6γραψεν τΟν d.λ. Επl Λέοντος τού Δ' 2
• 

~Ωσαύτως γνωστοl τυγχάνουσι οΈ συγγραφείς των κατα ~Α/.εξίου τού 

Κομνηνοίi ά.λ. Ούτοι ήσαν μέλη niς ο Lκογενείας του 'Ααρών 8 • 

Βασιζόμενοι επι τών μέχρι τοliδε πληροφοριών, &.δυνατοϊiιιεν να κα-&

ορίσωμεν ποία 1Ίτο 1'1 Εν τό) λιβέλλφ διάταξις τfiς ίίλης. 'Εκ τfις κατωτέρω πλη

ροφορίας συμπεραίνομεν δτι. Ενίοτε εν αl,τψ παρετί'Ι3-εντο αΈ κατηγορίαι κατα 

τάξιν τινά. 
0

0 Άνδρόνικος Παλαιολόγος, συγκαλέσας συγκέντρωσιν ενώπιον 

πάντων άντικρούει εν πρΟς εν διαδοχικώς πάντα τα σημεία τού &.λ. 4
• Καίτοι 

&.vώνυμοι οί λίβελλοι, περιείχαν Εν τούτοις φράσιν η λέξιν τινδ. υποδηλοϋσαν 

τΟν συγγραφέα. 'Ενίοτε πάλιν τΟ Uπονοούμενον πρόσωπον 1ιτο δλως διάφο

ρον και οϋδεμίαν είχεν σχέσιν πρΟς τΟν πραγματικΟν συγγραφέα. Ό κατα 

τοϋ Κομνηνού λίβελλος εληγε διU. τfίς φράσεως <<ΤαUτα δ μοναχΌς εγω 

γράφω, δν σύ, βασιλεϊi, τΟ παρΟν oU γινώσκεις, Οψει δέ με Εν δνείροις>>, 

καίτοι οΕ συγγραφείς δΕν ήσαν μοναχοί 5
• 

Συνή{}-ως ο 'Ε d.λ. εγράφοντο είς πολλα αντίγραφα 6 και δια η)ν Επίτευ

ξιν τού σκοπού δν Επεδίωκον <<Ερρίπτοντο» είς τόπους Εμφανείς. ΟΈ δια τΟν 

βασιλέα προοριζόμενοι λίβελλοι Ετοπο{}ετοίiντο Εν τψ κοιτώ-νι αϋτοiΊ VπΟ τΥιν 

κλίνην 7
, επi τοϋ {}ρ όνου 8

, Εν τψ τόπφ Εν ψ προσηύχετο 9 11 καl &λλαχοU ι ο. 

1 Ρ i g a η i ο 1, 'Έν-&' ό.ν. 123. 
2 "Όρα άνωτέρω σελ. 147, ύ,;οσ. 3. Πρόσ<&ες διιi Κ. τΟν Ρόδιον όσα Ύράφει 

ό GΌ Κ ο 11 ί a s (Leon Chc:erosphactes, 68- 69) διιi την λιβελλοΎραφικf-ιν δρaσιν 
τούtου. 

s 'Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν η ς, "Εν-&' άν. 3,91,14 ~ 16 (Leib). Οί κα-ι;ό. τών Πα~ 

λαιολόγω'' μ''ημονευ-&έντες ά.λ. -&ά εΎράφησαν ύ,;Ο κληρικών η τούλάχιστον ύπΟ όπα

δό)ν τούτων. "Αλλως δέν έξηΎοίiνται αί ά'•ωτέρω σημειω{l-ε'i:σαι συνελεύσεις τού κλή~ 

ρου. Φίλοι 'Ι. τοϋ Καντακουζηνοίi συνέΎραφον τοι'ις κατιl τού Ν. Γρηγορά ά'\•ωνύμους 

λιβέλλους. (G u i 11 a η d, Correspoηdaηce, Χ- ΧΙ). Σημειωτέον Οτι ό Ί. Τ ζ έ ~ 

τ ζ η ς (Έ,;ιστολαί, 93 (Pressel), άναφέρει κληρικΟν τοϊί κατωτέρου κλήρου συΎ

γράφοντα dνω'\•ύμοuς λιβέλλοuς κατ' άνωτέρων ωJτοϋ καi τοπο-&ετοϋvτα τούτους έν 

αtιτφ τούτφ τiρ ναiρ. 

~ ''Όρα άνωτέρω σελ. 150, ύποσ. 8. 
li ΊΆ,,'\' η ς κ ο μ'\' η ν η ς, 'Έν-&' αν. 3,89,30-31 (Leib). 
6 Ή "Α ν,, α Κ ο μ ν η ν η "E'\•'ft' ιl''· 3,91,9-10 γράφει δτι οί Uπtιρέται τoii 

βασιλέως παρέλαβον εκ τiiς σκηνfις τοϋ 'Ααρiον ~πήρα\' στρατιωτικη,. μεστi}ν τοιού

των γραμμάτω,•». 
1 "Α ν ν η ς Κ ο μ ν η'\' η ς, "Εν-&' ά·\'. 3,89,22. 
8 Γ. Π α χυμέ ρ η, "Εν-&' άν. 2,576,13 κέξ. 
9 Ο ί σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ ε ς τ Ο ν Θ ε ο φ ά ν η, 376,1 - 8. Λ. Γ ρ α μ μ α~ 

τικοϋ, "Εν<&' ιlν. 284,3 ~ 5. 
10 Κατιi τ1)ν περίοδον τfις έκστρατείας, εν αότft ταύτη τft σκηνft' "Ά ν ν η ς 

Κ ο μ ν η ν η ς, 'Ένf}' &ν. 3,89,11 (Leib). 
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•y πολείπεται να 'ίδωμεν ποίας κυρώσεις προέβλεπαν διΟ: τοlις ά.λ. Εν 

Βυζαντίφ οί Εκκλησιαστικοl καl πολιτικοl νόμοι 1
• ·Ως δ ρωμαϊκΌς νόμος, 

οϋτω καt δ βυζαντινΟς κατεδίκαζεν είς αVστηροτάτας ποινΟ:ς-οVχl ό:παξ &να

φέρεται 1i κεφαλικΥι ποιηl-Οχι μόνον τοiJς συντάκτας, 00ς Ελέχ-&η, δ.λλ&. καl 

το\Jς &ναγνώστας καl αUτοUς τούτους το-Uς κατόχους &νωνύμων λιβέλλων. 

Κωνσταντίνος δ Μέγας καl o't διάδοχοι τούτου διατάσσουσι νΟ: μ1) .ftεω

ρfιται &ξιόπιστον τΟ περιεχόμενον τοϋ λιβέλλου ο15τε διCι τα γεγονότα οtlτε 

δια τΟ: πρόσωπα τΟ: &ναφερόμενα Εν αUτcϊ). ·ο συλλαμβανόμενος συγγραφεlις 

η κάτοχος λιβέλλου 0\φειλε να &ποδείξη το &ληitες τόΊν γραφομένων, Ciλλως 

Ετιμωρείτο. "Ο άναγνώστης ωσαύτως τΟ αfπΟ ωφειλε να πράξη, προσέτι 

Ομως, Εν ίί περιπτώσει είχεν 11δη &νακοινώσει τΟ περιεχόμενον του λιβέλλου 

είς t:J.λλον, Ετιμωρείτο δια μετάδοσιν ψευδών κατηγοριών. cιΕκαστος εύρίσκων 

&.λ. ε'ίτε ο'ίκοι ε'ίτε &λλαχοV εδει πάραυτα, χωρlς να τΟν &ναγνώση, να τΟν 

καύση. 

Αί προβλεπόμεναι τιμωρίαι Ύίσαν 1'1 Εσχάτη τών ποινών ώς καl Ciλλαι 

Ελαφρότεραι 2
• Παρόμοια γράφουσι καi οί μεταγενέστεροι βυζαντινοi νομο

ιfέται καl συγγραφείς νομικών βιβλίων μέχρι καl Κωνσταντίνου τoiJ 'Αρμε· 

νοπούλου 1", οί Εκκλησιαστικοi νόμοι δ:Ξ τα αδτd λέγουσι καl δια κληρικΟν 

Vποπίπτοντα εLς τΟ αϋτΟ παράπτωμα 4 • Έν τούτοις, κατα τΟ:ς πληροφορίας 

τίίJν βυζαντινών συγγραφέων, ο'Ε αύτοκράτορες Εδεικνύοντο επιεικείς .προκει

μένου ν& Επιβάλωσι κυρώσεις είς περιπτιδσεις λιβελ.λογραφούντων. Οϋτως ό 

Σαμωνάς Sκάρη μοναχΟς καi Sνεκλείσ{J-η Εν μονΌ 5
, ή ο ϊκογένεια ~ Ααρι:Ον 

ύπεβλή{}η εLς περιορισμΟν Εν τii πόλει ~Αγχιάλφ 6
, ό δf: Καλοειδάς, καίτοι 

κατεδικάσ{}η εϊς η)ν ποιν1)ν niς τυφλώσεως, τfj Επεμβάσει τfίς βασιλίσσης, 

ύπέστη μόνον ηlν τilς πομπfις καl. τflς άποκοπiΊς τiiς ρινός 7
• 

Ο. ΛΑΜΨΙΔΗΣ 

1 Π β. Οσας άvαγράφει 'Ά ν ν α ή Κ ο μ ν η ν ή, "'Ενδ·' άν. 3,89,14 ~ 17 (Leib) 
καί Γ. δ Π α χυμέ ρ η ς "'Εν{}' ά'\•. 1,4.91,13 ~ 14· 492,1 ~ 3. 

2 Μ ο m m s e n ~Μ e y e r, "'Εν-&'&ν. Τίτλος XXXIV. De libelli:., famosis, 
9,34,1-4 (Νόμοι Κωνστα'ντίνου tοϋ Μεγάλου) 5 καί 6 (Κωνσταντίου) 7 καί 8 (Ούά~ 

λεντος καi Ούαλεντινιανοϋ) 9 (Θεοδοσίου καί 'Αρκαδίου) καί 10 (Άρκαδίου, Όνω~ 
ρίου καl Θεοδοσίου). 

3 J.G.R., 5, Σύ'\•οψις τ&ν Βασιλικών, Φ. IV. Περl. φλυαριώ'\• (Ζέπου). 'Α ρ

μ ε ν οπού λ ο υ, 'Έν{}' ιlν. Βιβλ. Cϊ'', Τίτλ. Θ'. Περl. συκοφαντών καί τών εύρι~ 

σκόντων φλυαρία'\•, Οί ·νόμοι έν τψ γενικψ τίτλφ «περί συκοφαντών:. προβλέπουσι 

τό. περί ά.λ. '"Όρα προχείρως J.G.R., 2,61,218,361' 4,559· 6,202 (Ζέπου). 
4 Ν ο μ οκά ν ω ν Φ ω τ ί-ο υ, κεφ. ΛCϊ'', «Περί κληρικών ύβριζόντων βασι~ 

λέα η έπίσκοπον 11 άρχοντα fι πρεσβύτερον:ο ("Εν-&' ά'\', Α', 222 ~ 229). 
5 ''Όρα άνωτ;έρω σελ. 147, ύποσ. 3. 
6 'Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν η ς, 'Έν&' J.ν. 3,91,14 ~ 16 (Leib). 
1 Γ. Π α χυμέ ρ η, "Εν{}' ιiν. 1,492,3 κέξ. 

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΑΞΙΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ Ζ' ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ. 

Η ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΗΣ 

Ο Α ΥΓΟΥΣΊΈΩΝ 

co ΑlJγουστέων (ΑlJγουστίων, Αlιγουστεl>ς καl τΟ Αlιγουσταίον καl 

ΑVγουστείον) 1 , ήτο πλατεία, 11τις καl σ1lμερον &κόμη Εκτείνεται νοτίως τfις 
"Αγίας Σοφίας, του CΑγι&.- Σοφία- Μεϊντάν 2

• CH πλατεία αϋτη είχεν ίδρυ{}f} 
ύπΟ Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Κατ& τΟν Μαλάλαν, ό αυτοκράτωρ, άφοV 

&νήγειρε ηlν Ρηγίαν πύλην, Εκτισεν άχολού-&ως Εκεί πλησίον βασιλικ1lν 
λαβούσαν τΟ δνομα τοϋ Σενάτου· Εναντι τοίi Σενάτου, Επl μικράς Εκ πορφυ

ρίτου λί-&ου στήλης, &νήγειρε τΟ Ciγαλμα τfις μητρός του "Ελένης, εLς fιν είχεν 

&πονείμει τΟν τίτλον τΎjς ΑUγούστης. ΔιΟ: τΟν λόγον τούτον 1l -&έσις αϋτη 

Εκλή'Ι3-η Α\ιγουστιι'Ον <<καλέσας τΟν τόπον ΑUγουστιώνα» 8
• Φαίνεται διΞ: δτι ή 

13-έσις αϋτη εχρησίμευεν &ς &γορα τροφίμων, <<δψοπωλείον>> 4
• ~Εν πάση πε

ριπτώσει, i3πl Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου δ Αυγουστέων 1Ίτο τόπος τις πολlι 

Ολίγον κα&ωρισμένος. Κα τα τΟ 459, Επl Λέοντος Α', ό 'Έπαρχος τfις πό

λεως Θεοδόσιος διηυitέτησε κι'iπως τον χόΊρον τοϊiτον' 1Ίλευitέρωσε δiiλα δ1) 

καl περιέβαλε πι&ανώς δια στοών τfιν γειτονεύουσαν πρΟς τ·Υιν Άγίαν Σοφίαν 

πλατείαν τοϋ Α\ιγουστέωνος 5
• 

1 Περί τοϋ Αύγουστέωνος 1 βλέπε Α. Μ. S c h η e ί d e r, Byzanz. Vorar
beiten zur Topographie u. Arch8.o1ogie der Stadt Berlin, 1936,79-80. Είς τi]ν 
βιβλιογραφίαν πρόσ-&ες, J. Ε b e r s ο Ι t, Le grand palais de Constantinople, 
Paris, 1910,14 καί σημ. 7 εν\1α λέγεται· «'Επειδfι μία αίfrουσα τοϋ Μεγάλου Πα

λατίου όνομάζεται έπίσης Αύγουσtεύς, εγινεν έ'•ίοτε σύγχυσις μεταξU αύτης της αί

-&ούσης καί tiΊς πλατείας~. J. Ε b e r s ο 1 t, "'Εν-&' ιiν. 50 σημ. 7. 
2 J. Ε b e r s ο 1 t, ΑUτό{}ι, 14. Μό'\•ον δ Π α σ π ά τ; η ς, • Ανάκτορα, 64~65 τοπο~ 

{}ετ;εϊ, παρα πάσαν πι-&ανότητα, tό'\• ΑUγουστέωνα μεταξU τ;οϋ 'Ιπποδρόμου καί τοϋ 

Μεγάλου Παλατίου (βλέπε τΟ σχέδιον). 

s Μ αλά λ α, Χρονογρ., 321. Πασχάλιον Χρονικόν, 529 καί. Πάtρια Κω'\•~ 

σταντινουπόλεως 1 1,17 καί 2,138. 
4 Πάτρια Κω'\rστανtινοuπόλεως, 9,158-159. 
5 Πασχάλιον Χρονικόν, 593· Εκτισεν τό ΑVγουσταϊον έκ πλαγίων τf'ις μεγάί.ης 

έκκλησίας. Πβ. D u C a η g e, Constantinopolis christiana, 1,71. 
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Ή κατα nlν στάσι ν tOi:Ι Νίκα Επισυμβάσα τεραστία πυρκα'ίU. &πετέφρωσε 

τΟν Αύγουστέωνα καl κατέστρεψε τα πέριξ Κt1lρια 1 • Ό ΑUγουστέων, f)δη 

κατ α τΟ 532, περιεβάλλετο αναμφιβόλως ύπΟ περιστυλίου Εκ διπλfίς κιονο

στοιχίας, &φ~ οΏ ό ΚεδρηνΌς άναφέρει τούτο μεταξ-ιJ τών καέντων κτηρίων, 

όμοiJ μεη'< τijς Συγκλ1\του, τijς Μεγάλης Έκκλησίας η Άγίας Σοφ[ας κα\ 

τών παραρτημάτων της καl της Χαλκijς 2
• "Ο ~ΙουστινιανΟς Επηνόρ{}ωσε τdς 

Εκ τfις πυρ_κ.α'ίdς η:ροξενη{}είσας καταστροφάς, ίσοπέδωσε τΟν Αυγουσrέωνα 

καl Επέστρωσε αUτΟν δια μεγάλων μαρμαρίνων πλακών 9, αϊ όποίαι δ.νευρέ

{}ησαν κάτω{}εv τού σημερινοϋ Εδάφους είς βά{}ος τριών σχεδΌν μέτρων'. 

ΚατCι τΟν Προκόπιον, ό ΑUγουστέωv ήτο είδος πλατείας, «&γορά τις», ήτις 

έξετείνετο Εμπροσ{}·εv τijς Συγκλήτου 5 καl τοϋ Μεγάλου Παλατίου 6
, εLς &πό

στασίν τινα &πΟ τοϋ δευτέρου. 

"Η πλατεία τοϋ Α1Jγουστέωνος περιεβάλλετο ύπΟ τοίχων, τών Οποίων τα 

-&εμέλια &νεκαλύφcθ·ησαν κατα τΟ 1914 και τΟ 1937 7
• Εlχεν έπίσης πύλας, 

μεταξU τών Οποίων 1i πύλη της 1\iελέτης η τοϋ Μελετίου •ι, ή όποία 1'1νοίγετο 

βορειοδυτικwς τijς Χαλκ1iς, προς τον Ο'ξονα τijς Άγίας Σοφίας. Α! βόρειοι 

πύλαι τf}ς πλατείας ήγον πρΟς τΟ πρΟ της Εκκλησίας ώρολόγιον. Αί πύλαι 

τοU ΑfJγουστέωνος κατηδαφίσ{}ησαν τQ) 1181, κατa nlν στάσιν Εναντίον τiΊς 

βασιλίσσης Μαρίας τijς Άντιοχείας '· Κατa τaς &ρχaς του ΙΕ' α!wνο>, ό 

1 'Ιωάννου Λ υ δ 0 ϋ, Περl άρχών, 265. Π Q ο κ ο π ίο u, Περl τού 
Περσιχου πολέμου, 121. Τοϋ α ύ τ; ο υ, Περl κtισμάτ;ων, 202. Πασχάλιον Χρονι

κόν, 621. Μ αλά λ α, 'Ένil,. άν. 474. Θ ε ο φ άνου ς, Χρονογρ., 283. Κ ε δ ρ η
ν ο υ, Σύνοψις ίσωρ., 1,647. Ζ ω ν α ρ α, Χρονικ., 3,154. · 

~ Κ ε δ ρ η ν ο υ, "Kv&' άν. 1,6!7· Εκαύ&η ... καί τό προσκήνιον τi}ς βασιλι

κf}ς και τΟ Α ύγοuστ;αΊ:ον καί fι χαλχόστεγος του παλατίοu. 

Β Π ρ ο κ ο π ί. ο u, Περl. κτισμάτ;ω,•, 202· εστι δέ τις άγορti πρΟ τών βασι-
λείων περίστυλος, Αύγουσταίον καl ή χαλκόστεγος του παλατίου. · 

4 Ε. Μ a m b ο u r y, Les fouilles byzantines 8. Istanbul et dans sa ban
lieue imm6diate aux XIXe et XXe sif:cles, Byzantion, 1936,230. 

δ Π ρ ο κ οπίου, Περi χτισμάτων, 181· άγορά τις πρΟ του βουλευτηρίου 

έτύγχανεν οίίσα. 

6 Π ρ ο κ οπίου, 'Έν&' άν. 203. Ταύτης δΕ τi}ς άγορCiς ού πολλψ liπο&εν 

τα βασιλέως οtκία Εστί. 

1 Ε. Μ a m b ο u r y, "Εν&' 6.''· 237 καί 252. Τοίί α ύ τ ο υ, Les fouilles 
byzantines 8. Istanbu1 et dans sa banlieue immediate an 1936-37· Byzantion, 
XIII, 1938,306-307. 

s Ρ. W a 1 t z, Me1ete, Byzantion, ΧΙΙΙ, 1938,183-192 καί Α. V ο g t, 
•Ωσαύτως, Meιete, Byzantion, XIII, 1938,194-196. ·ο Waltz παραδέχεται ότι ή 

-&ύρα αϋτη είλκε τό Ονομα έκ του δτι άλλοτε ώδ1Ίγε.ι πρός Εν .tμελετητήριον~ δπου 

ό 'Ιουστίνος ό Α' καί ό ΊουστινιανΟς 9 Α' κατέφευγαν δια να Εργασ&οϋν. ·ο Vogt 
ύπο&έτει δτι πρόκειτω μάλλον περί βιβλιο&ήκης. 

s Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ ο υ, Χρονικ. Διήγ., 308-309. 

J 
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Φλωρεντίνος Buondelmonti βεβαιοί Οτι Υιδη οί τοίχοι τοϋ ΑUγουστέωνος 

f)σαν κατηρειπωμένοι 1
• ΤΟν ΙCϊ' αίώνα, κατCι τΟν Gyllius, ό ΑUγουστέων 

είχεν Ολοσχερώς έξαφανισ{}Υj 2
• 

ΔΙΑΚΟΣiΙΙΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑ'lΈΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΓΟΥΣΤΕΩΝΟΣ 

Ό Αi'ιγουστέων, δστις ήτο 1l πλατεία τοϋ 'Αγίου :Μάρκου τοϋ Βυζαν
τίου, διεκοσμείτο διU πολλών &γαλμάτων Β_ ~Ανευρέ{}η Εκεί ή βάσις τοϋ κίο-

Ε 'δ , '))' ' )' , νος, δστις εφερε τΟ Ο:γαλμα τf}ς Αi'ιτοκρατείρας υ οκιας \ α, .α το π .εον επι-

βλητικΟν μνημείον αUτfις Ύiτο 1i στf]?.η τοίί Ίοvοτινιανοϋ. ΤΟ 16ον Ετος τiΊς 

βασιλείας του, κατα τdς &ρχ<iς τ1ίς 7ης ίνδικτιώνος, τQ) 543, δ ~Ιουστινια

νΟς 11γειρεν είς τΟν ΑUγουστέωνα τΟν Εφιππον &νδριάντα του 5
• ΤΟ τερά

στιον τοϋτο μνημείον &ναφέρεται ύπΟ τών ίστορικών με τΟ Ονομα Αύγου

στέων, ώς η πλατεία έπl τf}ς όποίας εlχεν ίδρυ&η. ·ο Προκόπιος 6 και 8 Πα
χυμέρης 7 περιγράφουσιν αύτόν, 8 δε Γρηγοράς s προσδιορίζει τUς διαστάσεις 

:ου. ~Ητο μία \1ψηλ1l Εκ λευr.ού μαρμάρου ση)λη, στηριζομένη Επl τεtραγc6-
νου κρηπίδας, εLς την Οποίαν &νήρχετό τις Εκ τών τεσσάρων πλευρών διΈπτδ. 

βα{}μίδων. •Η κρηπlς αϋτη περιεβάλλετο ύπΟ στοών καl Εφερεν εLς τUς γω

νίας της τέσσαρας χαμηλUς τετραπλεύρους στήλας έπενδεδυμένας δια μαρμάρου. 

Έξ Cίλλου, 1'1 στήλη δεν Εστηρίζετο &π" εU{}είας έπl τfις κρηπίδας, 

&λλ" Επl ύποβά{}ρου &ποτελουμένου έκ τριών τεραστίων δίσκ(Ι_)ν έκ λευκοϋ 

μαρμάρου, Επικειμένων έν ε'ίδει βαc&μίδων. 'Άνωilεν α\Jτών 11το μεγάλη κυ

κλοτερi}ς πλaξ εκ τijς όποίας εξΊ\ρχετο ό κορμος τijς ση\λης. Ή ση\λη α~τη 

Ύjτο dλλοτε τελείως Επενδεδυμένη δι~ έπιχρύσου Ορειχάλκου, Οστις προήρχετο, 

κατα τα λεγόμενα ύπΟ του ΚεδρηνοU 9 
I &πΟ τας έπιχρύσους κεράμους τf}ς 

&ποτεφρω~είσης κατι'ι το 532 στοάς τijς Χαλκiίς. 'Αλλ' ή επένδυσις εlχεν 

&φαιρε-IΗΊ καl αί παρειαl τοϋ πυρfινος Εφαίνοντο γυμναί. 

1 Β u ο n d e 1 m ο n t i, Liber Insul. Archipelagi, 122. 
2 Ρ. G y 11 i, De topographia, CP 2,17· «Nunc nomen non modo amisit, 

sed ne forum quidem exstat, totum fere ex;::edificatum». 
s Πάτρια Κωνσταντι,•ουπόλεως, 1,65. Κ ω δ ι ν ό ς, 187. 
4 Ε. Μ a m b ο u r y, Les fouilles byzantines ... Byzantion, ΧΙ, 1936,230. 
5 Μ αλά λ α, Χρονογρ., 482. Θ ε ο φ άνου ς, Χρονογρ. 347. Κ ε δ ρ η-

\' ο υ, Σύνοψις ίστορ., 1,656. '1\.ντι&έτως ό Ζ ω ν α ρ aς, 3,157 γράφει· ..:τΟ δέκα

τον έβδομον Sτος». 
6 Π ρ ο κ ο π ί ο υ, Περί κτισμάτων, 181-182. 
1 Π α χ υ μ έ ρ η, "Έκφρασις του Αύγουστίω,•ος, ση μ. εtς Γρηγορaν, 2,1217. 
8 Γ ρ η γ ο ρ a, Ρωμα'ίκi} ίστορία 1,275-276. 
9 Κ ε δ ρ η ν ο υ, "Έν&' άν. 1,656-657. 
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Οί Βυζαντινοι συγγραφείς κατηγοροiiσι γενικώς 1 τοlις σταυροφόρους ώς 

διαπράξαντας τΟν. βανδαλισμΟν τοϋτον. ΤΟ πρώτον 11μισυ τoii κορμοϋ τfις 

στήλης &πετελείτο ~Εκ δέκα κυλινδρικών συμπαγών λευκών λί&ων' οί λί-&οι 

ούτοι, 'ίσων διαστάσεων πάντες, Ίlσαν συγκεκολλημένοι δια στρώματος &μ

μοκονιάματος. ΤΟ δεύτερον ημισυ &πετελείτο Εξ Εννέα 'λί-&ων Εκ λευκοϋ 

μαρμάρου σχηματιζόντων κολούρας κώνους, εlς τρόπον &στε τΟ ύψηλότερον 

μέρος τοϋ κορμού η1ς στήλης Ελεπτύνεω Εκ τών κάτω πρΟς τα άνω. ΝΙία 

μεγάλη τετράγωνος πλάξ, επενδεδυμένη δι' ορειχάλκου, εσχημάτιζε itριγκον 

εlς τi)ν κορυφ1lν. Δύο rJ.λλαι &νίσου μεγέ&ους πλάκες έχρησίμευον ό)ς βάσις του 

&νδριάντος, Οστις οϋτω Εξεπήδα ·θ-αυμασίως εκ τοϋ γιγαντιαίου τούτου βά{tρου. 

Ό Ορειχάλκινος Εφιππος &νδριας τοϋ ~Ιουστινιανού 2 Εστρέφετο προκλη

τικώς πρΟς &νατολάς. ·ο αϋτοκράτωρ 11το ενδεδυμένος ώς ~ ΑχιλλεUς καl δια 

τΟν λόγον tοϋτον δ &νδριας ούτος &ναφέρεται Ενίοτε ύπΟ τΟ Ονομα τού ~Αχιλ

λέως s. co ϊππος του εφερε nlν Επιγραφl)ν TTιeodosi, πράγμα τΟ Οποίον δια

κρίνεται καl είς τΟ σχεδίασμα του Buondelmonti. 
Εϊς τΟ 'ίδιον &κριβώς μέρος Οπου δ "ΙουστινιανΌς ϊδρυσε την περίφη

μον στήλην του, ύψούτο aλλοτε aλλη τις στήλη φέρουσα το aγαλμα Κων

σταντίνου του :Μεγάλου. ΊΌ Clγαλμα τουτο &ντικατεστά{tη &ργότερον UπΌ του 

άργυρου &γάλματος Θεοδοσίου του 1\ιΙεγάλου. ·ο ~ΙουστινιανΌς &φιlρεσε την 

στήλην καl τΟ ctγαλμα δια να &νοικοδομήση τΟν νέον ΑUγουστίωνα 4
• 

cO Τhίαλάλας 5 'ισχυρίζεται δτι δ Εφιππος &νδριας Ύiτο παλαιΟς &νδριCις 

του Άρκαδίου, ίδρυμένος fί.λλοτε εΊς τΟν Φόρον τοϋ Ταύρου. Πράγματι, ως 

&ναφέρουν τα Πάτρια 6 , Uπfιρχον δύο Εφιπποι &νδριάντες, ό εt; τοϋ ~Αρκα

δίου καi ό ετερος Θεοδοσίου τοϋ Β'. Είναι λοιπΌν λίαν πι.fi·α'V0ν Οτι δ 
"Ιουστινιανός, ϊδιοποιη{tεlς τΟν Εφιππον &νδριάντα Θεοδοσίου του Β', τΟν 

tστάμενον ε'ις τΟν Ταυρον, μετέφερεν αϋτΟν είς τΟν Αϋγουστέωνα, πρ(iγμα τΟ 

οποίον ita ήρμΊ\νευε καi η\ν sπιγραψ/ιν Theodι.ιsi. 

1 Π α χ υ μέρη, "Εν{}' &\•. 1,276. 
2 Ρ. G y 11 i, >JΕν-&' &ν. 2,17. D u C a η g e, Constantinopolis christiana, 

1,24· 3,23. Β. d e Κ h i t r ο w ο, Itί11eraires russes, 115,118,202,228. L a~ 
b a r t e, Le pa1ais imperia1, 35. 1\1 ο r d t nι a n η, Esquisse, 116 μετα τοϋ σχε~ 
διάσματος τοϋ d\•δριάντος. C 1. D i e h 1, Justinien Ι ... 77. J. Ε b e r s ο Ι t, 
Le grand pa1ais, 14. Του α ύ τ ο ϋ, Costantinople byzantine et les voyageurs 
du Levant, 29~30 και άλλαχοϋ. D j e 1 a 1 Ε s s a d, Constantinop1e, 108. D e
thier, Constantinople, 19. 

3 Π ρ ο κ οπίου., Περί .κτισμύιτων, 182· εσταλται ΆχιλλεUς ό κίων, έπίσης 
Π α χ υ μ έ ρ η ς, "Εν-&• άν. στολi]ν Άχίλλειον. 

4 Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 1,65. Ζ ω ν α ρ a, Χρονικ., 3,157. Μάρκε λ~ 
λ ο ς κόμης, έτ. 390. 

5 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 482. 
6 Πάτρια Κωνσταντι,•ουπόλεως, 2,170. Πβ. και 1,38. 

' 

I 

ι 

Περί τiιν βασίλειον τάξιν Κωνatανtίνου Ζ' τοiί Πορφυρογεννήτοu 157 

Τοιούτου ε'ίδους υποκαταστάσεις f)σαν συν1lθ'εις εtς τΟ Βυζάντιον" 

Ελλείψει &νδριάντων &πεικονιζόντων τΟν ϊδιον τΟν αυτοκράτορα, f}ρκουντο 

εϊς ενα οίονδήποτε &vδριάντα. 

Ό Παχυμέρης οUδf:ν &ναφέρει περl τών διαφόρων &γαλμάτων τών συγ

κεντρωμένων εΊς nlν βάσιν τfiς πύλης τοϋ ΑUγουστέωνος συμφώνως πρΟς 

μαρτυρίας &ρz.αιοτέρων βυζαντινών tστορικών ι il ξένων περιηγητών Επισκε

φitέντων nlν πρωτεύουσαν 2
• Κατα πάσαν πι{tανότητα τα &γάλματα ταϋτα 

εUρίσκοντο ΕκτΟς τ}iς βάσεως τfις στήλης καi. ό Παχυμέρης παρέλιπε να 

κάμυ μνείαν αUτών, κρίνας 'ίσως Οτι ταυτα δΕν &πετέλουν αναπόσπαστον 

τμfiμα του Όλου μνημείου. 

co &νδριCι.ς του Ίουστινιανου ·-ίΊτο πράγματι κολοσσιαίος. ·ο αUτοκρά

τωρ Εφερε μανδύαν πεποικιλμένον δι~ αστέρων καl φύλλων s, 1'Ί δf: κεφαλή του 

Εστεφανουτο δια χρυσου διαδ1lματος Επl του Οποίου ύπfiρχε παμμέγε--&ες 

λοφίον η τούφα &πΟ Επίχρυσα πτερά 4 • "Η δεξιCι. χεlρ Εξετείνετο πρΟς &νατο

λCις &ς να Ελεγε εΊς τοiις Πέρσας <<Στα{Ηϊτε>>, ή δ~ &ριστεριi έκράτει έπίχρυ

σον μετU σταυροϋ σφαίραν. cΩς πρΟς τΟν ϊππον, ούτος Ε{tαυμάζετο δια τΥιν 

κίνησιν καl τi)ν ζωηρότητά του. 

·ο Ν ικηφόρος Γρηγορdς 5 δίδει τας &κολού{}ους διαστάσεις τού Εφ ίπ

που &νδριάντος εις δργυιάς. CH περίμετρος τfις κεφαλfις ήτο μιας δργυιάς 

(1 μ. 85)" ή· &πόστασις &πο τά\ν &\μων μέχρι τiiς κορυφiiς τού διαδήματος 

1 δργυιά. τα δάκτυλα ε1χον μi'jκος μιiiς σπι~αμiϊς η ο μ. 231" τα πέλ

ματα τών ποδών 1lσαν 3 σπι-&αμαi. και 2 /s η Ο μ. 847. CO σταυρΟς εlχεν 

ϋψος τεσσάρων σπι{)αμά\ν η Ο μ. 924 χα\ πλάτος τριών η Ο μ. 693. 
ΊΌϋ ϊππου αL διαστάσεις 1Ίσαν αί έξης· &πΟ τοϋ σηl{}ους μέχρι τfις 

Ο'Uρ&ς τρείς δργυιαl η 5 μ. 550· &πΟ τfjς QινΟς μέχρι τών cΟτων μία Οργυιό 

η 1 μ. 85. Ή περίμετρος έκάστης κν1]μης ,]το πέντε σπι!Jαμά\ν η 1 μ. 155. 
Ό Ρ. Gyllius λέγει δτι ll κνήμη τού &νδριάντος εlχεν ϋψος μεγαλύτερον 

του κορμού του, παραλείπει Ομως να κα{tορίση τούτο άκριβώς. 

co Ελεγχος τών λοιπών διαστάσεων είναι δυσχερής. Κατα τΟν Franςois 

Gίrardon 6 , τα μέτρα, τα όποία δίδουσιν δ Γρηγορας καl δ Ρ. Gyllius είναι 
δυσανάλογα καl δf:ν Επιτρέπουν nlν &.ναπαράστασιν του &.νδριάντος. ~Εν τού

τοις δυνάμεθ-α να Uποitέσωμεν δτι ό περi ού πρόκειται &νδριCις fiτo περίπου 

ι Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 1,65. Ι. Λ υ δ ο υ, ΠερL dρχών, 265. 
2 Β. d e Κ h i t r ο ν,' ο, "Εν-&• &ν. 115,116,118,202,228. 
3 Π ρ ο κ οπίου, "Εν-&' &ν. 
4 Λ έ ο '\' τ ο ς Γ ρ .α μ μ α τ ι κ ο ϊi, 456. Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδ., 8, χι λ. 

189. Πβ. D ιι C a η g e, Constantino1)olis christiana, 1,71. 
5 Ν ι κ η φ ό ρ ο υ Γ ο η γ ο ρ α, Ρωμαϊκi] ίστορία, 275~276. 
6 Ν ι κ η φ όρο υ Γ ρ η γ ο ρ a, ~Εν{}' &ν. 2, 1221-1222. 
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τρείς η τέάσαρας φορΟ:ς μεγαλύτερος τοϋ φυσικού μεγέ{}ους. "Εν σχεδίασμα 
τοϋ 1340 περίπου, &νευρε&Εν εΊς η1ν Βιβλιο{}ήκηv τοϋ Σεραγίου τΥις Κων
σταντινουπόλεως, Εχτελεσ&Εν δέ, ώς φαίνεται, τ1ι βοηiJείg τοϋ Κυριακοϋ τοίi Εξ 
~Αγκώνας, παρουσιάζει πι-8-ανΟν &ρκετΟ: &κριβfι άπεικόνισιν τοU &νδριάvτος 1~ 

Οϋδεlς. ύπεβλή{}η εlς τΟν κόπον να μετρήση τΟ ϋψος τfις στήλης του 
~Ιουστι·νιανοU. ·ο Γρηγοράς 2 &ρκείται νΟ: ε'ίπη δτι εlναι εUχερfς νΟ: μετρήστι 
τις τΟ ϋψο5 &πΟ τfιν σκιcΧν αύτf]ς, πράγμα τΟ Οποίον, οϋχl δρ{}ΟΟς, &μφισβη
τεί δ σχολιασηlς 3

• 

~Ανέκδοτον, &μφιβόλου αlι{}·εντικότητος, δίδει πληροφορίαν δια τΟ ϋψος 
τfις στήλης. Ό ~ΙουστινιανΟς εΊχε, φαίνεται, καταδικάσει κ&ποιον Ίγνάτιον 
να &πο1Jάνη Εκ πείνης, εlς nlν κορυφην του κίονος του ΑUγουστίωνος. , 

<Ο κατάδικος, πληροφορη-&εlς την κατυ.δίκην του, Επρομη{}·εύι11') μηριν
{}ον μήκους 55 δργυιών καl δι" αUτΥ}ς Εσυρεν Εως Επάνω στερεΟν σχοινίον, 
τΟ όποίον προσέδεσε.ι εlς τΟν Ciκρov τfις μηρίν{}ου συνένοχος αUτου, κρυπτό
μενος εlς τΟ κάτω μέρος του μνημείου. Κατ3 αUτΟν τΟν τρόπον )iδυνήι1·η να 
δραπετεύση 4

• 
, , , , ο , c ') Δ' ' ι 0'ψοr 101 

Συμφωνως προς την πληροφοριαν αυτην, η στη .η να ειχε1 υ ~οι 

μ. 75, πράγμα μάλλον &πωανον, κα-θ-" 11ν στιγμ1lν τΥjς <Αγίας Σοφίας τΟ υψος 
&π Ο του Εδάφους μέχρι της κορυψίϊς του {Μλου, δΕν ύπερβαί ν ει τα 56 μέτρα 5

: 

Καl (}.λλο &νέκδοτον' 6 Επl τfις βασιλείας του Θεοφί.λου, προκειμέ1'Ου να 
γίνουν διορ-θ·ώσεις εlς τΟν άvδριάντα του Ίουστινιανου, εlς Εργάτης &νερρι
χ1i1'7η Επl τΥ}ς στέγης τΥiς Άγίας Σοφίας καl Ερριψεν Εκεί-θεν πρΟς τΟν &νδρι
άντα βέλος, εlς τΟ όποίον εlχεν προσδε{Ηϊ σχοινίον. Οϋτω 1lδυν1l-&η να φft·άσυ 
εlς τf]ν κορυφ1lν τfις σηlλης· 11 πληροφορία δμως ,αϋτη δΕν" Εχει μεγάλη~' ~η
μασίαν. ΔΕν άποδεικνύει παρΠ μόνον δτι ή στηλη του Ιουστινιανου ητο 
πλησιέστατα πρΟς nlν Άγίαν Σοφίαν καl πι{}αvΟν ύπερείχεν αϋτfjς. Άντι-
1%τως ό Buondeln1onti άναφέρει δτι 11 σηlλη εlχεν ϋψος 70 πήχεων δηλ. 

' λ ' 30 περίπου μέτρων 7 • Τουτο δΕν φαίνεται άρχετόν, δεδομένου δτι δ οι οι 
'Lστορικοl Εξαίρουν τΟ ΕξαιρετιχΟν ίJψος αϋτfjς 11 • - ' Καl συμφωνουσι μΕν οί συγγραφείς ώς πρΟς nlν τοπο1Jέτησιν της στη-

1 Τ h. R e i η a c Ιι, έν ·Reνue des :έtudes Grecques, 1906,82. 
~ Ν ι κ η φ όρο υ Γ ρ η γ ο ρ a, "'Εν'&' &ν. 1,476. 
s Ν ι κ η φ όρο υ Γ ρ η γ ο ρ a, 'Έν&' άν. 2,1221. 
4 Πάτ;ρια ΚωΥσtαντ-ινουπόλεω::;, 284. Κ. ω δ ι. ν ό ς, 145. 
;; C h. D i e h 1, 1\Iaηuel d'aι-t byzaηtin, Paris, 1925,1,158. 
6 Ο ί σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ ε ς τ; Ο ν Θ ε ο φ ά ν η, 645 καΙ. 808. 
1 Β ιι ο η d e 1 m ο η t i, Descriptio urbis CP., 179 (συνέχεια εlς τΟν Κίν-

ναμον).'' 
s z ω ν α ρ a, Χρο'νικ., 

κίονι. G ιι i 11 a ιι m e d e 

3,157' δ κίων δ μέγας. Γ λ u κ α, 505· l::ν ύψηλψ 
Β a Ι d e η z e 1, colιιnωa altissinιa. 
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λης του 'ΙουσLLνιανου εlς αfπΟν τουτον τΟν ΑUγουστέωνα, &ντι~έτως δμως 

δΕν εlναι διόλου εUχερf:ς ν&. προσδιορισ-&fi 1'Ί &κριβ1Ίς αlJtf)ς {}έσις, δο-&έντος 

δτι αί επ" αUτοί! του σημείου Vπάρχουσαι πληροφορίαι εlναι &:όριστοι. 

Κατα τΟν λ1αλάλαν 1
' Ίl στήλη εύρίσκετο <<πλησίον του παλατίου εν τ(ρ 

λεγομένcρ ΛUγουστεώνι». Ό Ζωναρας nlv τοπο{}ετεϊ <<Εν τ ψ προαυλίφ του 

μεγάλου ναού>> 2 • ΤΟν 14ον αlώνα, κατΟ: nlν στέψιν αUτοκράτορος ό Επιφορ

τισ-μένος να ρίπτη τcΧ «&ποκόμβια>> είς τΟν λαόν, ϊστατο <<Εν τοίς προαύλοις 
του τΥiς Μεγάλη; Έκκλησίας ναου, fιγουν Εν cQ ε'ίρηται ΑUγουστεώνι, Επάνω 

τών τοί! ΑUγουστεώνος βα{}μίδων>> 3
• Ό Αύγουστέων περl του όποίου γίνε

ται λόγος εν τψ πρώτφ χωρίφι ε'ίναι αUτη αϋτη 1l πλατεία τοί! Αύγουστέω

νος. <Ο Αϋγουστέων, περl του όποίου γίνεται λόγος Εν συνεχείg, εlναι 1'Ί 

σηlλη του Ίουσtι νιανου. CH διανομ11 τών &ποκομβίων συνέβη κατΟ: nlν στέ
ψιν του ~Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου, όπότε ταυτα Ερρίφ-&ησαν εlς τΟν λαΟν 

<<Εν προαύλοις μάλιστα του ναου>>. Aϋnl ή φράσις, κατcl πάσαν πι{]·ανότητα, 

σημαίνει τΟν ΑUγουστέωνα 4
• 

<Ο Παχυμέρης 5 τοπο1Jετεί τi}ν σηlλην του ~Ιουστινιανού εlς τΟ κέντρον 

τfις αUλfjς τΥjς Μεγάλης ~ΕχΥ.λησίας πέριξ τΥjς όποίας ύψουντο διάφορα δη

μόσια κτήρια : <<αUλειΟν Εξ &ρχαίου τψ {]·είφ τούτφ ναiρ οlκοδομήμασι δημο

σ·ίοις περιτετείχισται, οίί μέσον ό ΑUγουστεων ϊσταται· καl εστιν οίίτος Αϋ

γούστου ·στήλη ΊουστινιανΟ'ίi>>. <Η πληροφορία τοϋ Παχυμέρη δf:ν πρέπει να 

ληφ{}fi ύπ' Οψιν κατα γράμμrt, διότι Ολίγον &νωτέρω δ 'ίδιος δέχεται δτι τΟ 

μνημείον εύρίσκετο &ριστερΠ τiρ εlσερχομένψ εlς τ1Ίν "Αγίαν Σοφίαν προ

φανώς &.πΟ η1ν μεσημβριν1lν {}ύραν: <<Επ' &ριστεριj: τΟν νεc.Ον εlσιουσιν>>. Τα 

ρωσσικα όδοιπορικU Ε:πιβεβαιουσι ηΊν τελευταίαν πληροφορίαν : 'Εξέρχεταί 

τις τfjς <Αγίας Σοφίας Ε:κ τfις νοτίας {}ύρας' δεξιά, Επl ύψηλΥjς στήλης, ϊστα

ται Εφιππος ό αυτοκράτωρ Ίουστινιαν6ς 6 • 

Έξ ένΟς χωρίου τών Πατρίων, {}0: ήδύνατό τις να ύπο-&έση Οτι η στήλη 
τοϋ· Ίουστινιανου εύρίσκετο Εναντι του Μιλίου 1 • Κατ& τΟν Θ' αίώνα, Ο Ibn 

ben Jahja τοπΟ'θ-ετεί nlν στΊiλην του Ίουστινιανου δέκα β11ματα δυτικώς της 

'Αγίας Σοφίας 11 • Ό Buondelιnonti, δστις 8πεσκέφ&η τΥιν Κωνσταντινούπο-

1 Μ αλά λ α, Χρονογρ., 482. Πβ. Θ ε ο φ άνου ς, Χρονογρ., 347 . 
2 Ζ ω ν α ρ a, "'Εν-&' &:ν. 3,157. Ν ι κ η φ ό ρ ο u Γ ρ η γ ο ρ a, 1 ,275· έν 

τοlς προαύλοις τοϋ μεγίστου ναοϋ. 
3 Ψ ε u δ ο Κ ω δ ι ν ο ϋ, Περi τών 6φφικιαλίων 1 88. 
4 Κ α ν τ; α κ ο υ ζ η ν ο ϊi, 1,203. 
6 Π α χυμέ ρ η, 'Έκφρασις (Σημειώσεις είς Γρηγοράν, 2,1218). 
6 Β. d e Κ h i t r ο •v ο, ltin ... russes, 228. 
1 Πάτρια Κωνστανη,•ουπόλεως, 2,170 σχόλιον· περί τ&ν β' έφίππων στ;ηλών 

τών &νtικρU τοϋ ΑυγοuστεΟΟνος, Εν τ(ρ Μιλίφ. 
8 

]. Ε b e r s ο Ι t, Const:intinoι)Ie byzantine et les voyageurs du I .. eνant. 
Paris, 1918,29. 
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λιν τψ 1420, τοπο{}·ετετ τΥιν στ1)λην «extra ccclesian1, ad meridiem, in 
platea» '. Ό Πέτρος Gyllius καi1ορ(ζει επακριβώς τiJv i1έσιν τiiς στήλης: 

<<non longe a Sophire angulo ad occasum vergente» 2
• 

•Η τοπΟ'θ·έτησις αϋτ:η, 1lτις φαίνεται flτιολογημένη, Εγένετο γενικώς δεκηl 

ύπΟ τών συγχρόνων συγγραφέων. ·a 1'tέσις τοϋ μνημείου τούτου φέρεται 

σήμερον σημειουμέ-vη δι~ άπλfις σιδηράς πλακός, καλυπτούσης δεξαμενΥιν 

ϋδατος, τΟ Saka-Tscl1esme 3 • 

Ό &νδριΟ:ς του Ίουστινιανοϋ &.ντέστη Επl μακρΌν χρόνον εlς τσUς σει

σμοUς καl τΟ:ς πυρκα'ίάς. Τφ 840 1l χρυσf] τούφα είχε καταπέσει, &λλd η)ν 

Επανέφεραν είς την 1.%σιν της .ι· τίρ 1204, μετd η)ν κατάληψιν τού Βυζαν

τίου ύπΟ τών Σταυροφόρων, δ &vδριdς &πώλεσε την Εξ Ορειχάλκου Ε!Cένδυ

σιν· τψ 1316, lσχυρΟς ανεμοστρόβιλος κατέρριψε την φέρουσαν τΟν σταυρΌν 
σφαίραν· 'Ανδρόνικος Β' δ Παλαιολόγος εστερέωσε τΟν ανδριάντα, διότι ή 

σκωρία ε'fχε διαβρώσει βα-&έως τας ΚVΊ1μας τού ϊππου δ! συγχρόνως δΕ Εγέ

νετο ή &ναστήλωσις τiίς τούφας κα\ τijς σφαίρας· τψ 1453, δ Μωάμε{} Β', 
&μα τ] εlσόδcρ του εlς τfιν πρωτεύουσαν, Ετοπο{}έτησεν Επl τού βά{}·ρου του 

dνδριάντος τΎιν ύποτι-&εμένην κεφαλf}ν τού Κωνσταντίνου ΙΑ' Δράγαση, 

&φήσας αυτ1)ν Εκτε{}ειμένην εlς κοιν1)ν {}έαν Επl τρείς όλοκλήρους ημέρας 6 • 

ΜετU. ταύτα οί ΤοUρκοι κατεκρήμνισαν καl ε.S,ραυσαν τΟν &νδριάντα καl dπέ

στειλαν τοϊ>τον εlς τΟ χυτήριον· τΟν ΙΕ' αlώνα, ό Buondelmonti και ο 

Bertrandon de la Broquiere είδαν εiσέτι τ1)ν σηlλην τού ~Ιουστινιανού εlς 

τΟν Α{Jγουστέωνα, όμιλοUν Ομως μόνον δια τοlις γειτνιάζοντας πρr'Jς τiιν στή

λην τέσσαρας κίονας, οϊτινες ύπεβάσταζον Ciλλοτε τοlις περιφήμοt•ς έξ Ορει

χάλκου ϊππους τού Λυσίππου 1Ό <Η πληροφορία είναι &.σφαλώς &νακριβής. 

~Ολίγα ετη πρΟ τ1lς καταλψ.tJεως τfίς Κωνσταντινουπόλεως ύπΟ τών Σταυρο

φόρων, ό Νικήτας Χωνιάτης 8 λέγει δη τΟ περίφημον σύμπλεγμα εύρίσκετο 

εlσέτι ΕπΊ. του πύργου, δστις Lστατο βορείως τού 'Ιπποδρόμου, πρΟς τΟ μέρος 

τfίς ίππαφέσεως. Έξ Ciλλου, οί τέσσαρες ϊπποι έσχημάτιζον Ενιαίον σύμπλε

γμα καl δΕν fιτο δυνατΌν να στηρίζωνται έπl τεσσάρων &πομεμονωμένων κιό-

1 Β u ο η d e 1m ο η t i, DescriιJtio urbis CP. (συνέχεια εiς τΟ,, ΚίνναμοΥ) 180. 
2 Ρ. G y 11 i, Topographia CP., 2,17. 
9 D e t h i e r, Constantinople et le Bosphore, 19. Μ ο r d t n1 a n n, 

Esquisse topogr., 116. D j e 1 a 1 Ε s s a d, Constantinop1e, 141. 
.ι Σ υ μ ε ω ν ο ς Μ α Ύ ί σ τ ρ ο υ, 1,275φ276. 

δ Ν ι κ η φ όρο υ Γ ρ η Ύ ο ρ a, 7,12 ('Επί τfι εUκαιρίg ταύτη ό Νικηφόρος 

Γρηγοράς δ:νfιλ-&εν ΕπL της στήλης καΙ. Εμέτρησε τα διάφορα μέρη τοϋ δ:νδριάντος 

{Εκδ. Βόννης, 1,275). 
6 Δ ο ύ κ α ς, 300. 
7 J. Ε b e r s ο 1 t, Les νoyageurs du Levant, 57,59,166. 
!'\Νικήτα Χωνιάτου, Χσονικ. Διήγ., 156. 
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νων. Ot ϊπποι, τοUς Οποίους ύπαινίσσονται έξ dκοης οί δύο περιηγηταί, 
1lσαν πι{}ανΟν Εφιπ;τοι &νδριάντες, άπλώς γειτνιάζονrες U.λλοτε πρΟς τΟ μνη
μείον του ~Ιουστινιανού. 

Αί εξ κατα σειραv μεγάλαι ~τfjλαι, τιΧς όποίας παρετ1lρησε πλησίον της 
στήλης τού ~Ιουστινιανού ό Buondelmonti, έχρησίμεuον, ϊσως, ώς βά&ρα 
τών dγαλμάτων, τα όποία περιέβαλλον τ1)ν περίφημον σηlί~ην τοϋ ΑUγου
στέωνος. Έξ &:λ!.ου, 1J-ιi 1iδύνατό τις να 'ίδη Εκεί τα ύ_πολείμματα τών περι
στυ/.ίων 1

, τα όποία Επλαισίουν τf]ν πλατεϊαν. CO Πέτρος Gyllius Εσημείωσεν 
έπίση;, νοτιοδυτικώς τfiς "Αyίας Σοφίας, καl πλησίον τfiς στ1lλης τού 'Ιου
στινιανού, τα -&ραύσματα Επτα κοριν{}·ιακών κιόνων. ~Επl τού κορμού τού 
ένΟς εξ αύτών ήτο γεγραμμένον τΟ Ονομα του Κωνσταντίνου με τ·11ν Επιγρα
φfιν <<Εν τούtφ νίκα>>. Ό συγγραφεUς βλέπει εlς αυτα τα ύπολείμματα της 
στοdς, flτις περιέβαλλε t1)ν πλατείαν. 'Ίσως, ώς ύπο-&έτει ό Ebersolt ~, ό 
φέρων την Επιγραψf}ν κίων να Ύ-ιτο πι-&ανΟν τΟ βά{}ρον τού &γάλματος τfiς 
"Ελένης, τού &νεγερ-&έντος εiς τΟν ΑιJγουστέωνα ύπΟ τοίί 1\ιlεγάλου Κωνσταν
τίνου 11

• Όμοίως, δεν .a·α Υ!το &δύνατον να ύπο11έσωμεv, δτι ο ενυπόγραφος 
κίων fiτo ό παλαιός τοιούτος ό φέρων τΟν &νδριάντα Κωνσταντίνου τού Με
γάλου, τΟν dνιδρυ-&έ~τα εLς τΟν Αύγουστέωνα, δστις κίων &ντιχατεσί;ά-&η ύnΟ 
τοϋ "Ιουστινιανού ώς ύπόβα-&ρον δι~ Εν Εκ τών περιβαλλόντων τΟ μν1iμείον 
άγαλμάτων, διότι αUτΟ τΟ όποίον συνέβαινεν είς τΟ Βυζάντιον δια τα &γάλ
ματα, δ:τινα συχνάκις Ύιλλασσον -&έσιν, f.yίνετο ένίοτε καl δια τοUς κίοναc. 

ΤΟν lς'' αlώνα, δ Πέτρος Gyllius δ€ν είδεv εlμ1) μόνον τΟν στυλοβά
την, δστι; Εξηφανίσ{}η όμοίως καl αντικατεστάθη ύπΟ δεξαμενijς4. 

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΕΩΝ, ΠΡΟΑΥΑ!ΟΝ τ}ΙΣ ΑΓ!ΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 

Έκ τών ίστορικών, μόνος ό Προκόπιος χαραχτηρίζει τΟν ΑUγουσrέωνJ 
ώς πλατείαν <<&γοράν>>, μll παραλείπων δμως να προσ{}έση καl τό .τις «&γορrl 
τις>> 5

• Οί Ίστοριχοl καl U.λλοι συγγραφείς &ναφέρουσι γενικώς τΟν ΑUγου
στίωνα μΕ τΟ Οvομα τοϋτο, U.νευ U.λλου τινΟς προσδιορισμού 6 • 1\Ηι χαραχτη-

1 Ρ. G y 11 i ιι s, "Εν-&' dν. 2,18. 
2 J, Ε b e Γ s ο 1 t, "Εν{}' άν. 79 σημ, 1. 
3 Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 1,17. Πασχάλιον Χρονικόν, 529, 
4 Ρ. G y 11 i i, To1)agraphia CP., 17 . 
5 Π ρ ο χ οπίου, Περi. κτισμάτων, 181,202. 
6 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 482. Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 2, 158-15(). Κ ω \'" 

σ τ α\' τ ί ν ο υ Π ο ρ φ u ρ ο Ύ ε ν\' ή τ ο υ, "ΕκιΊ·εσις της βασιλείου τά=εως 11 
14 ' 'ίί - Μ ' λ Γ J ':> ' ' ' ,και ,..,α' .αχου. ι χ α η "υ κ a, 4Ό8. Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ 0 υ, Χρονικ. 
Διηγ., ο07-308. Νικολάοu Μεσαρίτου 21 ΨευδοΙ:'ωδινο- π' _ , , , . :;. · υ, ερι 

των οφφικιαλιων, 88. 

ΕΠΕτΗΡIΙ ETAIPEIAΣ BYZANτiNQ.N ΣΠΟΥΔΩΝ "ιΞτος !Η' 11 
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ρίζοντες τΟν ΑUγουστέωνα Wς δημοσίαν πλατείαν ο'ί 'ίστο(>LΚΟί, -&εωροϋν 
άπλώς τοϋτον ώς προαύλιον Εξαρτώμενον Εκ τfις Μεγάλης ~Εκκλησίας, κεί
μενον δΕ παραπλεύρως ταύτης. τα Πάτρια 1 παρουσιάζουν τΟν ΑUγουστέωνα 
ώς <<αVλήν>>, &ναφερομένην Ομού μετι:l τfις "Αγίας Σοφίας. "Ο Νικήτας Χω
νιάτης Ονομάζει τΟν Αύγουστέωνα «il αUλαία τοϋ ΑUγουστεώνος>> καl 1'1 διή
γησίς του δεικνύει δτι 1'1 αUλη αϋτη εχει το πλησίον τfίς Μεγάλης ~Εκκλησίας I!. 
'Ο Παχυμέρης, όμιλών περ\ τiϊς στέψεως Άνδρονίκου Β' του Παλαιολόγου, 
χρησιμοποιεί ηlv ίδίαν fκφρασιν s. Δια τοl!ς ίστορικούς, ό ΑVγουστέων δΕν 
ήτο CJ.λλο τι είμη αUλΎ) Εκτεινομένη fμπροσ&εν τfις Μεγάλης "Εκκλησίας καl 
χρησιμεύουσα τρόπον τι να ώς &τριον, έξ ο.Ο καl τΟ &ποδιδόμενον εl.ς αύτf)ν 
Ονομα <<προαύλιον» 4

• 

"Ο Αύγουστέων, Οστις UπΟ τοϋ Προκοπίου Ονομάζεται <<άγορά τις περί
στυλος>>, ύπf)ρξεν άσφαλώς Εν έκ τών περιβαλλομένων δια περιστυλίου προαυ
λίων, «περίστυλοι αϋλαί», τΟ:. όποία fκειντο πέριξ τfις ~Αγίας Σοφίας 5 , καl 
&κριβέστερον, τΟ νότιον προαύλιον. cH ϋπαρξις &λλωστε «προαυλίων>> πέριξ 
τfις "Αγίας Σοφίας πιστοϋται Εκ διαφόρων κειμένων. ~Επl Μαυρικίου 
(582 - 602) ό Γερμανός, γενόμενος ϋποπτος εlς τον αυτοκράτορα, κατέφυγεν 
εlς τf}ν Μεγάλην "Εκκλησίαν, δ δΕ λαΟς συνεκεντρώitη <<περ I τα προαύλια 
τοϋ ίεροϋ>> δια να φυλάξη τΟν προσφυγόντα 6 • ~Επl "Αλεξίου Γ' "Αγγέλου 
(1195 - 1203) ό μνηστi]ρ τοϊi Θρόνου 'Ιωάννης Κομνηνος ε!σέδυσε δια βο
ρείας τινΟς {}ύρας εlς τοVς περιβόλους τfις "Αγίας Σοφίας καί, άκολούftως, 
παρεβίασε τΟ:.ς εlσόδους τiiς εκκλησίας δια να στεφitϊj αϋτοκράτωρ 7

• Τέλος, 
κατΟ:. τf]ν κατάληψιν τΥις Κωνσταντινουπόλεως {•πΟ τών Τούρκων τίρ 1453, δ 
λαΟς κατέφυγεν εlς τf]ν Άγίαν Σοφίαν, καl δη εlς τα περιβάλλοντα τfιν εκ
κλησίαν προαύλια~>. 

Οϋτως, ή πλατεία τοϋ ΑUγουστέωνος itεωρείται ύπΟ τών ίστορικών ώς 

1 Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 2,159. 
2 Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ ο υ, 'Έν-'fi'' &ν .. 307,308:309. 
Β π α χ υ μέρη, 2,196, ή τοϋ Α\ιγουστεώνος αυλαία, ϊδε π α χ u μέρη, 

"Εκφρασις, εl.ς συνέχειαν Γρηγορa, 2,1218, αUλεών. 
4 z ω ν α ρ a, Χρονικ., 3,157" Εν τψ προαυλίφ τοϋ 'μεγάλου '\'αοϋ. Ν ι κ η

φ ό ρ 0 u Γ ρ η γ n ρ a, Ρωμα'ίχi] i.στορία, 1,275" προαύλια τοϋ μεγίστου ναοϋ τfις 
τοϋ Θεοϋ σοφίας. Ψ ε υ δ ο Κ ω δ ι ν ο υ, ss· Εν τοϊς προαύλοις τοϋ της μεγάλης 
Εκκλησίας ναοϋ Ύ]γουν Εν φ εϊρηται Αύ·tουστεΟΟνι. Κ α ν τ α κ ο u ζ η ν ο ϋ, Ίστορ., 
1,203' Εν τοίς προαύλοις τοϋ ναοϋ. D u C a η g e, Constantinopolis cl1ristiana, 3,22. 

5 Π ρ ο κ ο π ίο u, Περι κτισμάτων, 178. 
s Θ ε ο φ υ λ ά κ τ ο u Σ ι μ ο κ ά τ τ ο υ, 330. 
7 Ν ι κ ο λάου Μ ε σ α ρ ί τ ο υ, Λόγος &φηγηματικός, 20 ε"δον των 

{}είων και ίερών περιβόλων έκ τΟ)\' &ρκτή)ΟΟ\' {}υρ6Ίν. Πβ. καt τας σημειώσεις του 

Heisenberg, 56. 
s Δ ο ύ κ α, 270. 
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προαύλιον Εξαρτώμενον Εκ τlϊς Άγίας Σοφίας 1 • Ό χαρακτηρισμΟς τοϋ Α\J

γουστέωνος 00ς ίδιωτικοϋ προαυλίου Ενισχύεται εχ τοϋ &κολού{}·ου γεγονότος· 

ενφ είς Ολας τας δημοσίας πλατείας τoii Βυζαντίου Επετρέπετο ελευitέρως ή 

κυκλοφορία, δ Αύγουστέων εκλείετο δια itυρ&ν, αϊτινες &vαφέρονται εlς διά

φορα χωρία τr]ς βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου Ζ' τού Πορφυρογεννήτου. 

CΙΟταν δ αυτοκράτωρ μετέβαινεν εlς τΟ ωρολόγιον της CΑγίας Σοφίας, ή 

τετάρτη δοχfι τ&ν δ1lμων f:γίνετο «Εξω του καγκέλλου τr}ς Χαλκr}ς>>, U.ρα έκτΟς 

τού Μεγάλου Παλατίου, επl της δημοσίας δδοϋ. Ή πέμπτη δοχη έγίνετο είς 
&πόστασίν τινα, «πρΟ τr}ς μεγάλης πύλης τr}ς εlσφερούσης είς τΟν ΑUγου

στεώνα», καl Ί'Ί Εκτη ε'tς τΟ ωρολόγιον τfις "Αγίας Σοφίας 2
• 

Είς U.λλο παράλληλον κεφάλαιον, η τετάρτη δοχη Εγίνετο <<έ'ξωitεν τfjς Χαλ
κfjς>>, 1'Ί πέμπτη <<είς τΟν λεγόμενον ~Αχιλλέα πλησίον τfjς μεγάλης πύλης τοϋ 

Μελετίου>>, καl11 Εκτη εlς τΟ ωρολόγιον τfjς Άγίας Σοφίας 8 • <Η {tέσις τώ·ν 

δήμων είναι άκριβώς ή ίδία καl 1'1 λεγομένη πύλη τοϋ Μελετίου 11 τfjς Μελέ-
η δ , ~ " , ~ ') ') ~ , , , Α, , 

τ ς εν ει ναι ειμη η μεγα .η πυ ,η η φερουσα προς τον υγουστεωνα. 

cιο ~ ~ ' ~ ' ~ ' π ) ' ~ ' " ταν ο αυτοκρατωρ επεστρεφεν εις το α ιαtιον εκ προκενσου εις τfιν 

Παναγίαν τfjς ΠηγΥ}ς, 11 προτελευταία δοχiι έγίνετο <<&ντίκρυ τoii Άχιλλέως 

πρΟς η)ν πύλην τiiς Μελέτης>> και ή τελευταία «εlς τΟ κάγκελλον τiiς Χα/,
κr]ς>> 4

• <Η πύλη της ΙVΙελέτης η τού Μελετίου, Υιτις συνέδει τiιν Μέση ν πρΟς 

τΟν ΑUγουστέωνα ήτο 11 δυτικiι πύλη τoii Α1Jγουστέωνος. Ή βασίλειος τά

ξις &ναφέρει Επίσης μίαν άνατολικfιν πύλην τού ΑUγουστέωνος, λεγομένην 
Π ύλην τοϋ Πίντου 5

• 

1 Ό Μιχαfιλ Η' Παλαιολόγος, έπανελ{)iον τ0 1261 εiς τ1)ν &'\·ακτη-&είσα'\' πρω
τε{Ιουσάν του, Επέστρεψεν είς ηΊ'\' Άγίαν Σοφίαν τάς έκτΟς τfις πρωτευούσης παλαιός 

αVτης κτήσεις ώς καi τCις ΕντΟς τοϋ Βυζα\•τίοu. Είς τΟ Βυζάντιο\', 1Ί Άγία Σοφία 
Ελαβεν ύπΟ -ι;il'' κατοχήν της &περάντους κήπους παρό. τΟ Κοντοσκάλιον. Άπεδό-&η· 

σαν έπίσης είς αύτi]ν τα κτήρια τα γειτνιάζοντα &μέσως πρΟς τήν Εκκλησίαν ώς και 

αί οLκίαι αί εύρισκόμεναι εLς τΟ ΕσωτερικΟν καί ΕξωτερικΌ\' τijς αύλijς τοίi Αύ· 

γουστέωνος καL πρΟς τi]ν πλευρό." τοϋ Μιλίου. Έπl πλέον ή Εκκλησία ελαβε'' ύπΟ 
ηΊν κατοχήν της τΟ παλαιΟν πατριαρχείον πρΟς ηΊν 'Αγία ν Είρήνην (D δ 1 g e r, 
Regesten, 3, Νο 1955 καt 1956, τόJν Ετών 1268-1271). Ό ΑUγουστέω'\' καί τα ΕντΟς 
αυτοίi κτήρια Ε{}εωροϋντο τρόπο" τινα ώς ίδιοκτησία της Μεγάλης Έκκλησίας. 

2 Κωνσταντίνου Πορφυρογενγήτοu, 'Έκ'fl,εσις, 1,1,14. Vogt, 
1 '1 ,10. 

3 Κ ω ν σ τ α ν τ ί '\'ο u Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, 'Έκθ·εσις, 1,2,37-38. 
\Τ Ο g t, 1,31. 

4 Κ ω ν σ τ α ν τ ί "ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν'\' η τ ο u, "Έκ&εσις, 1,8,56-57. 
ν ο g t, 1,52. 

5 Κ ω ν σ τ α ν τ ί "ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "Έχ{}εσις, 1,41,214. 
V ο g t, 1,50,22· ώς ές τi]γ πύλη" του Α,Jγουστεώ'\•ος τα ϊσα τοϋ πίνσου. "'!δε J, 
Ε b e r s ο 1 t, Le grand Palais, 75, σημ. 1. 
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τα κείμενα αναφέρουν πολλάκις τδς πύ/,ας τοϋ Αύγουστέωνος. Κατα τα 
Εγκαίνια τΥ}ς "Αγίας Σοφίας, τΟν Δεκέμβριον τού Sτους 537, ό ΊουστινιανΟς 
μετέβη Εν μεγάλη πομπΌ, έπl Ciρματος συρομένου ύπΟ τεσσάρων 'ίππων, &πΟ 
τΟ Μέγα Παλάτιον μέχρι τών πυλών τού Αύγουστέωνος τών φερουσών εlς 
τΟ cΩρολόγιον 1 , ΤΙ πύλη, δια τΥjς Οποίας ό αυτοκράτωρ εlσr)λ&εν εlς τΟν 
Αύγουστέωνα, είναι πολU πι{}-ανώς 1'Ί πύλη τοϋ Μελετίου. 

ΚατιΧ την στάσι ν τοU καίσαρας ~Ιωάννου Κομνηνοϋ Εναντίον τfις &ντιβα
σιλευούσης αUτοκρατείρας ~Μαρίας, οί δπαδοl τΥjς αUτοκρατείρας Εξεδίωξαν 
τοVς στασιαστάς, οϊτινες είχαν έγκαταστα13iϊ εlς τΟ Μίλιον καί, &κολού{}ως, 
S{}ραυσαν τCtς {}ύρας τοϋ ΑύγουGτέωνος δπου είχον συμπτυχ{Ηi οί &ντίπα
λοι 2 • ~Εδώ πρόκειται περl των δυτικών πυλών τού Αυγουστέωνος. Τέλος, 
Επl ~Αλεξίου Γ 1 'Αγγέλου, EvcQ ό μνηστ1lρ τού Θρόνου "Ιωάννης ΚομνηνΟς 
εlχεν διεισδύσει εlς ηlν cΑγίαν Σοφίαν &πΟ βορρd, δμCις Οπαδών του διήρ
χετο δια τών δυτικών πύλών τού Αυγουστέωνος 3 • Έδώ Επίσης, :rcoλU πι-&α
νόv, πρόκειται περl τ·fις πύλης τοίi Μελετίου η τiϊς Μελέτης 4 • 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Α ΥΓΟΥΣΤΕΩΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ !ΣΤΟΡ! ΑΝ 
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝτΙΟΥ 

Προαύλιον προσηρτημένον είς ηlν Άγίαν Σοφίαν, προαύλιον κεκλει
σμένον, δπου 1'1 κυκλοφορία δΕν Επετρέπετο πάντοτε Ελευ{}έρως, η πλατεία 
τοίi Αυγουστέωνος ουδΕν τΟ κοινΟν εlχε πρΟς δημοσίαν πλατείαν. <Η μεγάλη 
δημοσία πλατεία τού Βυζαντίου 1iτο πράγματι 11 πλατεία η δ Φόρος τοίi 
Κωνσταντίνου, ηlν Οποίαν &ναφέρουσι συχνάκις τα κείμενα ύπΟ τΟ Ονομα «δ 
Φόρος>>, Ciνευ Ciλλου τινΌς προσδιορισμού. Οϋτως 11 πλατεία τοϋ Αυγουστέω
νος δΕν Ε_χει εlδικΟν Ενδιαφέρον δια ηlν Εσωτερικ1lν Lστορίαν τού Βυζαντίου, 
ΕκτΟς της &μέσου γειτνιάσεως πρΟς την 1\1εγάλην ~Εκκλησίαν. cιΟταν δ Αυτο· 
κράτωρ, Ερχόμενοc; Εκ τοϋ Παλατίου 11 Εκ τΎjς πόλεως, μετέβαινεν είς ηlν 
<Αγίαν Σοφίαν δια τοϋ <Ωρολογίου, (όφειλε να διασχίση τΟν Αυγουστέωνα b. 

1 Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 1,10±' «εLσfΊλ{}εv άπΟ τοϋ παλατίου έπί των 
tcυλων του Αύγουστεό)νος του έξερχομέ'\'ΟU (η, των είσερχομένων) είς '{;ο Ώρολογείον». 
Μ ι χ α η λ Γ λ υ κ a, 498· &πΟ του παλατίου ύ:χρι του Αύγουστεώνος. 

2 Ν ι κ ή t α Χ ω'\' ι ά τ ο υ, Χρονι-κ. Διήγ., 308' αί πύλαι ϊ;ΟU Αύγουστεtϊ:Ί

\'ος έν πελέκει και λαξευτηρίq;ι κατερράγησαν. 
s Ν ι κ ο λάου Μ ε σ α ρ ί t ο υ, Λόγος &φηγηματικός, 21' έκτων του Αύ-

γουστεΟΟ'\'ος {}υρώ\• δυτικΟ}ν, 
4 -Ν,ικολάου Μεσαρίτου, σημ. σελ. 57. 
ι; Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, 'Έκ-6-εσις, 1,1,14. Vogt,l, 

10· 1,D,63. ν ο g t, 1,57-58· 1,23,132. ν ο g t, 1,122· 1,91,414·415. 

Περl την βασίλειον τάξιν Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογεννήτου 165 

eH πλατεία τοϋ Αυγουστέωνος Ελάμβανε ζωην. έπ~ Ολίγον δια της διόδου τών 
αύτοκρατορικών πομπών, &λλ' &μέσως κατόπιν έπανεύρισκε την 11συχί~ν της. 
Έξάλλου, ό αυτοκράτωρ είσ1lρχετο συχνάκις είς την "Αγίαν Σοφίαν δια το

'~γ(ου ,Φρέατος .χα\ δeν δι~σ~ιζε τον Α1Jγουστέωνα. Εiς iJ.λλας περιπτώσεις,~ 
αυτοκρατωρ μετεβαινε κατ εu-&είαν εLς τα κατηχούμενα τ1"1r 'Αγι'ας Σ ' ~ , , , , :, οφιας 
α~ο τας ~νω-&εν τών πυλών τΥjς Μέσης διόδους όπότε πάλιν δΕν διέσχιζε τΟν 

Αυγουστεωνα. 

Ο ΑΥΙΌΥΣΤΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΤΕΨΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ 

'Επl των Παλαιολόγων, ό Α{Ιγουστέων, ώς μέγα προαύλιον τfίς Άγίας 

Σοφίας, Επαιζε ρόλον κατιΧ τf)ν στέψιν τών aυτοκρατόρων εlς nlν Μεγάλην 

Έκκλησίαν. ·π άνύψωσις Επl &σπίδος τού νέου αUτοκράτορος Εγίνετο είς τΟν 

τρίκλινον τΟν λεγόμενον ΘωμαLτην, Οπόi7εν 1l {}έα ήπλώνετο πρΟς τΟν Α.Uγου

~τέ~να, Οτα~ ~σαν _σ~γκεντρω~ένοι ό ~-αΟς καl τΟ στράτευμα. τα «&ποκόμβια» 
ερ~ιπτον:ο απο το~ υψ~υς των βα-&μιδων της σηlλης, τfίς λεγομένης Επ' 'ίσης 
Αυγουστεωνος, προς τους παρευρισκομένους, οϊτινες ϊσταντο ΕντΟς τοϊi προαυ

λίου τfις Εκκλησίας, δηλαδ1l, ΕντΟς τού Αυγουστέωνος 1
, 

(Ο Παχυμέρης~\ περιγράφων ηlν στέψιν τού Μιχαfιλ Θ', υ'iοϋ τοϊi ~Αν

δρονίκου Β' τοϋ Παλαιολόγου, παρουσιάζει τΟν λαΟν πληροίiντα τΟ προαύλιον 

του Αυγ~υστέωνος, «τ1lv τοίi Αυγ~υστεώνος αυλαίαv>>, δια να παραστΏ εLς την 

τελετην της &νυψώσtως Επl τfίς &σπίδος του νέου αυτοκράτορος, ηΊν yινομένην 

εL~ την ~ακ,ρα,ν στοάν, ~ην δνο~αζομέν~ν «τρίκλινον τοϋ Μάκρωνος», Ύ]τις Εσχη
ματιζε τον εξωστην του Θωμαιτου s, Επl τfi ευκαιρίg αυτίϊ Εγίνοντο Επίσης 

δ~αν?μα~ <~&π~κομβί~ν». c? ΚαντακουζηνΌς 4 περιγράφων Επίσης δια μακρών 
την εν τυ Αγιg Σοφιg στεψιν τοϋ Άνδρονίκου Γ' Παλαιολόγου, Ομιλεί δια 

τΎιν Επl άσπίδος &ρσιν τοU νέου α.Uτοκράτορος, χωρlς δμως να καitορίζυ τiιν 

fJ·έσιν Οπου Εγένετο αϋτη, δι4 τf)ν έμφάνισιν τοίi αυτοκράτορος ενώπιον τοϋ 

λαοϋ &πΟ τοϋ ϋψους τών κατηχουμενείων ι; καl δια τα ριψ&έντα είς τοUς παρι

σταμένους <<&ποκόμβια» «Εν τοίς προαύλοις τού ναοίJ» 6
• Τέλος, Ο Ίγνάτιος 

Σμόλενσκ, περιγράφων την στέψιν τοίi Μανουηλ Β' Παλαιολόγου κατΟ: τΟ 

1390, όμιλεί δια τα ριπτόμενα είς τΟν λαΟν χρυσα νομί.σματα, κατα τiιν Εξ-

1 Ψ ε υ δ ο Κ ω δ ι ν ο ύ, Περt των δφφικιαλίωγ, 88. 
2 Π α χ u μέρη, 2,196. 
3 Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ ο υ, ''E\r{}' άν. 309. 
' Κ α ν τ α κ ο υ ζ_ η'\' ο υ, '!στορ., 1 ,196-~197. 
5 Κ α '\' τ α κ ο υ ζ η ν ο υ, "Εν-6-' ά'\'. 202. 
6 Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο υ, .. Εν-&' άν. 203. 
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οδον Εκ τiΊς Εκκλησίας, &λλδ. δΕν &ναφέρει τΟν ΑUγουστίωνα ι. Οϋτω κατci τdς 

τελετι1ς τiΊς στέ-ψεως ό ΑUγουστέων έμφανίζετv.ι ώς προαύλιον έξαρτώμενον 

ΕΚ τijς Μεγάλης 'Εκκλησίας. ουδέποτε λογίζεται όJς δημοσία πλατεία, <<&γρ· 

ρά>>, <<φόρος>>. 

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

<Έν μόνον ίστορικΟν γεγονΟς Ελαβε χώραν έντΟς τοϋ Αύγουστέωνος. 

Κατα τό.ς &ρχCι:ς Μα'ίου 1182, συνεπείg σοβαρας διαστάσεως μεταξi> τΥjς &ντι
βασιλευούσης αΊJτοκρατείρας Μαρίας τi\ς 'Αντιοχείας, χήρας Μανουi}λ Α' του 

Κομνηνου, δ Καίσαρ Ίωάννης ΚομνηνΌς και ή σύζυγός του Μαρία 11 Πορ
φυρογέννητος, κόρη ΜανουΊ]λ Α' του Κομνηνου, κατέφυγον ε[ς τi}ν Άγίαν 

Σοφίαν καl έστ:ασίασαν κατ α τού αUτοκράτορος. ~y πεστηρίζοντο ύπΟ τοϋ Πα

τριάρχου καl τού κλ1lρου και δ λαΟς έτάχ-θη άμέσως ύπΕρ αlιτών 2 • Οί όπαδοl 

τού Καίσαρος κατέλαβαν τΟν ΑVγουστέωνα καl τα πέριξ αυτού : τΟ Μίλιον 

καi τΟν ναόν τού ~Αλεξίου, Οστις Εκειω Εγγi>ς τΎίς πλατείας. Τα αlιτοκρατο

ρικα στρατεύματα εlχον λάβει itέσιν ε'Lς τΟν ~Άγιον Ίωάννην τΟν Θεολόγον, 

τΟν έπονομαζόμενον Δι"ίππιον, ναΌν κείμενον Επl της ΝΙέσης, μεταξiι τοϋ 

Πραιτωρίου καl τοϋ Μιλίου 3
, &π~ δπου τα ρ ιπτάμενα βέλη 11νώχλουν τα μέ

γιστα τοiις εύρισκομένους εΊς τΟ Μίλιον καl τΟν ναΌν τοϋ ~Αλεξίου dντιπά

λους. Ό λαος είχε διαχυ{}i'j ε\ς τi]ν &γοράν, δηλ. ε\ς τi}ν Μέσην, &λλ' &νε· 

χαιτίσ11η. Ματαίως οϊ στρατιώται τοϋ Καίσαρος, ΕξεQχόμενοι Εκ τfίς Εκκλη

σίας καl τοϋ Αυγουστέωνος ηρχισαν μάχην πρΟς τους αUτοκρατορικούς. ~ Ανε

χαιτίσ-&ησαν &πω-&η&έντες καl Εγκαταλιπόντες τΟ Μίλιον καl τΟν ναΟν τοϋ 

~Αλεξίου ύπεχρεώ11ησαν να καταφύγουν εLς τΟν ΑiJγουστέωνα. Οί αυτοκρα

τορικοi διέρρηξαν διd πελέκεων τdς πύλας τοϋ Α1ιγουστέωνος καl &ρμησαν 

είς τi)ν πλατείαν. 'Ό &:yων ύπfίρξε βραχύς. 'Άν καl ύπεστηρίζοντο ύπΟ τών 

Οπαδών των, τών εύρισκομένων είς τΟν τρίκλινον τοϋ Μάκρωνος καl τΟν Θω

μα"ίτην, οί στρατιώται τοϋ Καίσαρος ύπεχρεώitησαν να ύποχωρήσουν καl να 

&ποσυρ11οϋν είς τΟν Αυγουστέωνα δια να είσέλ&ουν ε'Lς τΟ ΕσωτερικΟν τfίς 

Έκκλησίας, δ που οUδεlς Ετόλμησε να καταδιώξη αUτούς 4 • '"Αν ή Χ αλκή Ύινοί

γετο κατ~ εU-&είαν πρΟς τΟν ΑUγουστέωνα, δπως εtς η)ν διήγησιν τού Νικήτα 

1 Ί γ ν ά τ ι ο ς Σ μ ό λ ε ν σ κ, Β. de Khitro\vo, Itiner. russes en Orient, 
143-147. 

2 Ν ι κ ή t α Χ ω ν ι ά τ ο U: "Εν{}' ό.ν. 302. 
Β Κ ω ν σ τ α ν τ L ν ο υ Π ο ρ φ u ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, 'Έκ-&εσις, 1,79,376. 

Vo gt, 2,1?7. 
'Νικήτα Χωνιά"tου, "'Εν-&'Ο:ν. 307-309. 

Περί ηlν βασίλειον "tάξιν Κωνστανtίνου Ζ' τοίi Πορφυρογεννήτου lβϊ 

Χωvιάτου χαρακτηρίζεται πάντοτε ό)ς <<αUλαία» στενώς συνδεδεμένη πρΟ,.. τΥιν 
Μεγά~~.ην ~Εκκλησ~αν, oL αυτοκρα.τορικοl ~α εlχον μέγα Οφελος να Εφο~μή
σουν εκ της Χαλκης πρΟς τΟν ΑUγουστέωνα &ντl να προσβάλουν αύτΟν Εκ 
δυσμών. 

Η ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΥΓΟΥΣΤΕΩΝ 

Προσπα11ών να dναπαραστήση τΟ μέγα αUτοκρατορικΟν Παλάτιον δ 
Labarte 

1 διέπραξε πολυάρι{}μα σφάλματα δσον &φορg ε'Lς τΟν ΑUγουστέωνα 
τΟν Οποίον συγχέει πρΟς τΟν Φόρον τοϊi Κωνσταντίνου. co Mordtmann ~ 
&νεσκεύασε τας πλάνας ταύτας τού Labarte. ΈκτΟς τού Εφίππου &νδριάντος 
τοϋ Ίουστινιανοϋ, Ολα τα &λλα μνημεία τα &ναφερόμενα UπΟ το~ Labarte 
τΟ Μίλιον, ή σηlλη τοϋ Κωνσταντίνου μΕ τΟν σταυρόν, ή στήλη τοϋ Κ ων~ 
σταντίνου, τΟ εiJκτήριον τοϊi <Αγίου ~Ιωάννου τοϋ ΚUαγγελιστοϋ τΟ Δι"ίππιον 
εύρίσκοντο Εξω τοϊi Α iJγουστέωνος. 

co Labarte, μετατοπίσας είς τΟν Αϋγουστέωνα τα μνημεία τού Φόρου 
τοϋ Κωνσταντίνου, ύπέλαβε κατ~ &νάγκην τΟν Αϋγουστ~ωνα ώς πλαίσιον τών 
τελετών, αϊτινες Ελάμβανον χώραν είς τΟν Φόρον τοϋ Κωνσταντίνου, Οπως 
ο1 iίρίαμβοι '. Στηριζόμενοι εΙ<; τον Labarte, δ Schlumberger περιέγραψε 
itρίαμβον ΕντΟς του μεγάλου φόρου τοϋ ΑUγουστέωνος 4 • ~Αφαιρουμένων τών 
μνημείων, τα όποία δ Labarte συνεσώρευσεν είς τΟν ΑUγουστέωνα κατα 
βούλησιν, ή σημασία τούτου μειούται, ώς είκός. 

CO Labarte, δστις δίδει εLς ~τΟν ΑUγουστέωνα τΟν τίτλον τοϊi Φόρου 
τΟν itεωρεί Εν τούτοις oUχl δημοσίαν πλατείαν, &λλα μάλλον ώς τεράστιο~ 
προαύλιον κοινΌν δια τi)ν cΑγίαν Σοφίαν καl τΟ Μέγα Παλάτιονι;. ~Εξ 
&λλου, rlν καl 11εωρεί 6 τΟν ΑUγουστέωνα προαύλιον, δμως Ομολογεί Οτι 
ή Εκφρασις <<αϋλαία τού Αlιγουστεώνος>>, τi)ν Οποίαν χρησιμοποιεί δ Ν ική
τας Χωνιάτης 7 , δΕν είναι δυνατΌν να σημαίvu αlιτόν τούτον τΟν ΑUγου
στέωνα, &λλα τΟ δυτικόν ατριον τfjς CΑγίας Σοφίας, τΟ <<μέσαυλον>>, τΟν 

1 
L a b a r t,e, Le palais imperial i CP. et ses abords, Sainte-Sophie, 

le Fσι-um Augusteon, tels qu'ils existaient au dixieιne siecie, Paris, 1861. 
2 Μ ο r d t m a η n, Esquisse topographique de CP. Lille 1892 § 6 

115-122. ' ' 
3 L a b a r t e, "Έν-&' άν. 38. Κ ω ν σ 1; α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν 'Υ ή

τ ο υ, "'Εκ-&εσις, 2,19,607-608. 
4 

G. S c h 1 u m b e r g e r, Nic. Phocas, 101-103. L'Epopee byzantine, 
Ι, 176, III, 455. Έπίσης ό Rambaud, L'empire grec ... , 432. 

5 L a b a r t e, "Εν{}' &ν. 32. Πβ. σελ. 12,13,31. 
6 L a b a r t e, 'Έν&' αν. 41. 
r Ν ι κ ή 't α Χ ω ν ι ά 1; ο υ, Χρονικ. Διήγ., 307,308,309. 
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<<Λου_τfιρα>> δπως it&. ήτο οϋτω τΟ προαύλιον τοίi Φόρου του Α\ιγουστέωνος. 
"Η έρμηνεία αϋτη δΕν &ντέχει εlς κριτικ1)ν &νάλυσιν, κα&ότι τΟ δυτικΟν C:ίτριον 
τίlς "Αγίας Σοφίας οVδΕ:ν είχε σημείον επαφfις πρΟς τΟν Α\Jγουστέωνα. 

"Ως δ Labarte ι, οϋτω καL δ Ebersolt παραδέχεται δτι 1'1 Χαλκη 
11νοίγετο πρΟς τΟν Αύγουστέωνα 2

• Γενικώς πάντες οί &σχολη-&έντες μΕ τfιν 
τοπογραφίαν τοϋ Μεγάλου Παλατίου, παρεδέχ-&ησαν τα συμπεράσματα τού 

Labarte '. 
"Αν Ύι ΧαλκΥ), κυρία Εξοδος του J\ιΙεγάλου Παλατίου, Υινοίγετο κατ~ εV-

-&είαν πρΟς τΟν ΑVγουστέωνα, αν δ ΑUγουστέων fιτο μέγα προαύλιον κοινΟν 
δια τΟ Μέγα Παλάτιον καl τfιν Άγίαν Σοφίαν, ή {}έσις αϋτη -&0: Εξησφάλι
ζεν εLς τΟν Αύγουστέωνα lδιαιτέραν σημασίαν. ~Αδιακόπως διασχιζόμενος 
&πΩ Επισήμους πομπάς, συνεχώς διαβαινόμενος &πΩ τΟ πλfiitoς των τιτλού
χων, τών &νωτέρων lJπαλλ1lλων καl τών Ciλλων Προσωπικοηlτων αϊτινες είχαν 
έργασίαν εlς τΟ Μέγα Παλάτιον, εlς τf}ν Σύγκλητον, εlς τf}ν Μαγναύραν 11 
μετέβαιναν εlς τΥ)ν cΑγίαν Σοφίαν, ό Αύγουστέων δεν iJα Επεδέχετο σύγκρισιν 
πρΟς ούδεμίαν άλλην πλατείαν. ~Εν τούτοις, αUδΕν κείμενον συνδέει ηlν 
Χαλκfiν πρΟς τΟν ΑUγουστέωνα. Ούδεlς περιηγητ1)ς δεικνύει τΟν αύτοκράτορα 
η άλλην τινα προσωπικότητα έξερχομένους &π~ εύι~Jείας έκ τfiς Χαλκfις πρΟς 
τΟν Αύγουστέωνα 11 εlσερχομένους εLς τ1)ν Χαλκfιν &πΟ αυτόν. 

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΠΡΟΙ<:ΛΕΥΣΕΙΣ 

co ΑUγουστέων δΕν αναφέρεται είμΊ) μόνον είς τας μεταβάσεις των αύ
τοκρατόρων &πΟ τΥ)ς ΧαλκΎiς είς τΟ ώρολόγιον τΥjς ~Αγίας Σοφίας, τΟ Οποίον 
/!κει το εiς την μεσημβρινην πτέρυγα τijς Μεγάλης Έκκλησ(ας καl εiς τ&.ς με
ταβάσεις &πΩ τού Φόρου τού Κωνσταντίνου μέχρι τοϊi ώρολογίου τΥjς cΑγίας 

Σοφίας, μέσψ τoii J\ιΙιλίου .. 
Είς ηlν πρώτην περίπτωσιν ό αύτοκράτωρ, εξερχόμενος της ΧαλκΥ)ς, 1Ίκο

λού{}ει nlν 1\.fέσην έπί τι διάστημα προτού είσέλ{}·η είς τΟν Αύγουστέωνα δια 
δυτικf]ς τινος {}ύρας τΥις πλατείας. Είς τ1lν δευτέραν περίπτωσιν, ό βασιλεύς, 
διασχίζων τΟ Μίλιον, Ίlκολού-&ει Επ~ Ολίγον τΥJν Μέσην πρΟ τfiς εl.ς τΟν ΑU
γουστέωνα εισόδου του εκ δυτικΥις τινος {}ύρας τfiς πλατείας. 

1 L a b a r t e, ~Ε'\'{}' &'\'. 61 καl 110~111, βλέπε καl τΟ σχεδίασμα. 
2 J. Ε b e r s ο 1 t, Le Grand Palais, 19 βλ. καί 22,23,151,160. 
s Μ ο r d t m a n n, Esquisse topogr., § 115 ( δσι;ις δέχεται τα συμπεράσματα 

τοϋ Labarte). D j e 1 a 1 Ε s s a d, Constantinople, 114. C h. D i e h Ι, Justi
nien et la civilisation b,yzantine au sixiene siecle, Paris, 1901,80. Β a r t h, 
Constantinople, 109. 

Περt την βασίλειον τάξιν Κωνσταντίνου Ζ' τοϋ Πορφυρογεννήτου 16Ρ 

Ό Α 1Jγουστέων ουδέποτε &να φέρεται κατ&. π)ν μετάβασι ν τοϋ βασιλέως 

&πΟ τ\ϊς Χαλκ\ϊς εLς τΟ "'Αγιον Φρέαρ, τΟ όποίον f:κειτο εlς τ1lν νοτιοανατο

λικην γωνίαν τfiς <Αγίας Σοφίας 11 &πΩ τοϊi CΑγίου Φρέατος εLς ηlν Χαλκ\ϊν. 
Προαύλιον κεκλεισμένον δια -&υρών, ό Αύγουστέων φαίνεται δτι δΕν διεσχί

ζετο ύπΟ του βασιλέως εLμι) μόνον Οταν ο-οτος μετ:έβαινεν Εν πομπή είς nlν 

1\ίεγάλην ~Εκκλησίαν δια τοϊi 'Ωρολογίου. Εlναι πι-θ-ανόν, δτι κανονικώς δΕν 

έπετρέπετο 1l έλευ{}·έρα κυκλοφορία είς τΟν Αύγουστέωνα. 

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ 

ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 

Κατα τό:ς έπι{}έσεις Εναντίον του Μεγάλου Παλατίου -δια τfις ΧαλκΥjς, 

ούδέποτε γίνεται μνεία του ΑUγουστέωνος. Διάφορα γεγονότα &ποδεικνύουν 

τούτο .πασιφανώς. 

CO Κωνσταντίνος Δούκας, &ποτυχΟJν &πΟ τΥις πλευράς τού Ίπποδρόμου, 
κατηυι~Jύνcθ·η πρΟς τfιν ΧαλκΥ)ν καl παρεβίασε ηΊν Σιδηρdν {}ύραν 1

, "Αν 1i 
σιδηρά {}ύρα fjτo f:ξοδος τΥjς ΧαλκΥjς πρΟς τΟν Αύγουστέωνα, δ Κωνσταντίνος 

Δούκας, προτού να προσβάλη ταύτην, c&α Υιτο υποχρεωμένος να παραβιάση 

ηΊν -&ύραν του Αύγουστέωνος· ούδΕν δμως κείμενον &ναφέρει τΟ γεγονός. 

Έν τούτοις εlναι δυσχερΕς να παραδεχ{}ώμεν Οτι αί itύραι τού ΑUγουστέω

νος f:μενον &νοικταl δι" δλους και κατα ηΊν νύκτα. Έξ CJ.λλου πρέπει να πα

ρατηρ1lσωμεν, δτι tl έπίc&εσις τού Κωνσταντίνου Δούκα &πΟ τf]ς πλευρας τού 

<Ιπποδρόμου εlχον 1lδη δώσει τΟ σύνitημα συναγερμού εΊς ηlν φρουρUν τού 

Μεγάλου Παλατίου, ή όποία {}d είχε τΟν καιρΌν να κλείση τας {}ύρας τού 

ΑUγουστέωνος δια να παρεμποδίση τ1lν προσέγγισιν είς ηΊν Χαλκf)ν. 

Ό στασιάσας κατ&. τού Μιχαηλ Ε' τοu Καλαφάτη λαος κατ&. το 1042, 

προσέβαλε τΟ :Μέγα Παλάτιον &π Ο τού <Ιπποδρόμου, &πΟ nlν πλευραν τών 

φρουρών, <<κατα τα έξκούβιτα>>, καl &πΟ Τζυκανιστήριον 2
• Δια να φitάση 

τα εξκούβιτα, /!πρεπε κατ' &νάγκην να διέλirη διa τijς Χαλκijς. Ό Κεδρηνος 

δΕν άναφέρει τΟν Αύγουστέωνα καl Ομως ό λαΟς -&α f:πρεπε να είχε παρα

βιάσει τ&ς {}ύρας του δια να εlσέλ-&η είς τiιν Χαλκf)ν. 

Έπl Μιχαi]λ ς• τού Στρατιωτικού (1056 -1057) δ μνηστηρ τού \Jρό

νου Θεοδόσιος, aφού κατέλαβε η)ν φυλακην τού Πραι τωρ(ου, κατέλαβεν 

Επ(σης την Χαλκijν, &λλά, δοirέντος τού συνirήματος συναγερμού, δεν ετόλ-

1 Κ ε δ ρ η'\' ο ϋ, :Σύ'νοψις ίστορ.,- 2,280. Ζ ω'\' α ρ a, 3,459. Λ έ- ο'\' τ ο ς 
Γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ϋ, 289. Ο ί σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ ε ς τ Ο ν Θ ε ο φ ά ν η, 383, 
719,875. 

2 Κ ε δ ρ η ν ο ϋ, .. Ev-6-' αν. 2,538. 
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μησε να πρσχωρ1lση ετι περισσότερον μέχρι τoii l\'lεγciλου Παλατίου 1
• Οϋτω 

ό Θεοδόσιος ήδυηl·&η να μεταβii &πΟ τΟ Πραιτώριον μέχρι της Χαλκfις Ciνευ 
προσκόμματός τινος. ο Ασφαλ&ς δf.ν vπεχρεώiJη νa διασχίση τον Αi!γου
στέωνα, του όποίου αί -θύραι -&α παρεκώλυον τi}ν διέλευσίν του. 

co άγΟΟν μεταξιJ τών Οπαδών τοϋ Καίσαρος "Ιωάννου Κομνηνού καl 
τών στρατιωτών τi)ς άντιβασιλευούσης αύτοκρατείρας Μαρίας τfις Άντιο· 
χείας, χήρας ΜανουΥιλ Α' του Κομνηνου, διεδραματίσ{jη εΙς τον Αi!γου
στέωνα καl τα πέριξ καl τf}v Μεγάλην ~Εκκλησίαν 2

• ή Χαλκfι οlιδόλως &να

φέρεται. "Αν 1l Χαλκή fινοίγετο πρΟς τΟν Αύγουστέωνα, {}(ι fιτο εUχερΕς είς 
τΟν αUτοκρατορικΟν στρατόν, έξερχόμενοv τfις Χαλκfiς, νό. προσβάλu- τοUς 
συγκεντρω&έντας είς τΟν Αϋγουστέωνα στασιαστάς. ~ο α\ποκρατορικΟς στρα

τΟς δμως Επιτίf1εται κατα τοϋ ΑUγουστέωνος Εκ δυσμών καl διεισδύει είς 
nlν πλατείαν, άφοίi διέρρηξε δια πελέκεων τό.ς βαρείας {}ύρας. 

Τέλος, επ\ 'Αλεξίου Γ' 'Αγγέλου (1194-1203), στασιασταί, παραβιά

σαντες τd.ς {}ύρας τού Πραιτωρίου, fιτοιμάζοντο νΟ: καταλάβωσι τ1lν φυλακfιν 
τΥίς Χαλκfις αλλ&. &.νεχαιτίσ1tησαν ύπΟ τού &φιχ{}έντος αυτοκρατορικού στρα

τού 8 • Είναι προφανές, δτι οί στασιασταl δΕν {}ό. Ετόλμων να Επιτε{}οϋν 
κατα τfις Χαλκfις, ΕΟ:ν αϋτη προεφυλάσσετο ύπΟ τού ΑUγουστέωνος καl τών 
Lσχυρών πυλών του. 

Είς οUδεν Εκ των σχετικών κειμένων τών μνημονευόντων τα &νωτέρω 

γεγονότα ό Αυγουστέων συνδέεται πρΟς nlν Χαλκfιν I οUδΕ αναφέρεται κατα 
τΥιν ε'(σοδον εtς το Μέγα Παλάτιον η η'ιν Ι!ξοδον εξ αi!τοϋ δια τijς Χαλκiiς. 

ΤΟ αυτΌ συμβαίνει καl είς τα &.κόλου{}η κείμενα: 

·ο Θεοφάνης 4 αναφέρει δτι Επl ~Ιουστινιανού Α' I δ ϋπαρχος τilς πό
λεως Άνδρέας, εξελirων τiiς Χαλκiiς, &νijλ1Jεν επ\ τijς &μάξης του cνα μεταβi] 
είς τΟ Πραιτώριον, οί Πράσινοι δμως έπετέ{}ησαν Εναντίον αΊJτόύ παρ&. τΟν 
Λαυσιακόν, τοϋτο δ~ €προκάλεσε στάσι ν είς τ1)ν 1\ίέσην. "Η βασίλειος τάξις πα
ρουσιάζει τΟν 8παρχον τfις πόλεως &νερχόμενον Εφ~ άμάξης είς τΥιν Μέσην Υι τfιν 
•pηγίαν, ϊνα μεταβή είς τΟ Πραιτώριο·ν 5

• Εlναι μάλλον &πί{}ανον Οτι 1lδύνατό 
τις να κυκλοφορU Εφ~ δ.μάξης είς τΟν ΑUγουστέωνα, κα&" Οσον αί πύλαι riiς 
πλατείας δΕν ήσαν, φαίνεται, &ρκούντως ε\Jρύχωροι ίόστε νCι διέρχεται δι~ αU
τών &μαξα. Οϋτω, κατ&. τα Εγκαίνια τiϊς "Αγίας Σοφίας, δ "Ιουστινια·νΟς 
μετέβη &πΟ τοϋ Παλατίου μέχρι τών {}υρών τοϋ Λυγουστέωνος, τών φερου-

1 κ ε δ ρ η ν ο ϋ, "Εν-&' άν. 2,613. Ζ ω ν α ρ α, 3,656. 
2 Ν ι κ ή τ; α Χ ω ν ι ά τ; ο υ, Χρονικ. Διήγ., 307~308. 

a Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ ο υ, 'Έν&' Uν. 696. 
.ι Θ ε ο φ ά ν ο υ ς, Χρονογρ., 370. 
5 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, 'Έκ&εσις, 1,85,388. 
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σων εLς τΟ Ώρολόγιον 1
, κα{}ήμενος Επl cΊρματος συρομένου ύπΟ τεσσάρων 

'ίππων. ο Αλλ&. δΕν φαίνεται να Έtσfιλ{}ε μετα τοϋ cΊρματος Εντός τfις πλατείας. 
Κατα τiιν Επίσημον ε'ίσοδόν των οί aυτοκράτορες ανήρχοντο Εφ" άμά

ξης μέχρι του Φόρου τοϋ Κωνσταντίνου καl μετέβαινον είς τiιν •Αγίαν Σο

φίαν, διασχίζοντες δΕ τΟν Αυγουστέωνα, 8ναντι τοϋ Ώρολογίου, εlσήρχοντο 

είς την Εκκλησίαν 2
• ΤΟ κείμενον δΕν αναφέρει εlς ποίαν &.κριβώς {}έσιν δ 

αύτοκράτωρ καη)ρχετο τfις άμάξης, αλλ" είναι λίαν πι{}ανΟν δτι τουτο συν~ 

έβαινεν fiμπροσ{}·εν τfις {}ύρας τοϋ Α1Jγουστέωνος. 

Οϋτως ό Θεόφιλος (829 - 842) επιστρέφων νικητΥις εξ εκστρατείας κα\ 

&κολου-&ούμενος υπο πολυαρί-&μου συνοδείας, διαρχίζει τi)ν πόλιν δφιππος. 

Είς τΟ Μίλιον, οί συγκλητικοl κατέρχονται των ϊππων, Ε:νφ δ αUτοκράτωρ 

Καl 1'1 στρατιωτικiι αυτοϋ &κολουiΗα Εξακολου{}οϋν 8φιπποι τΟν δρόμον των. 
"Ο αυτοκράτωρ αφιππεύει δμπροσ{}εν τοϋ "Iερού Φρέατος, εισέρχεται είς τtlν 

"Αγίαν Σοφίαν, Εξέρχεται &πΟ η)ν ίδίαν {}ύραν καl &κολού{}ως Επανέρχεται 

πεζΟς μέχρι τfiς Χαλκfις. Είναι λίαν πιi}ανΟν Οτι δ αυτοκράτωρ, Ερχόμενος 

έκ τοίι ~Μιλίου, δέν διέσχισε τΟν Αυγουστέωνα, δστις δεν &ναφέρεται 3 • 

~Εξ U.λλου, Βασίλειος ό Α', Επιστρέφων Εκ νικηφόρου Εκστρατείας, 

dφιππεύει εlς τΟν Φόρον τoii Κωνσταντίνου καί, &ποδυόμενος τΟ στρατιωτι

κον ~νδυμα διa να ενδυ1Jii τΥιν επίσημον στολήν, μεταβαίνει δια τi'jς Μέσης 

καl του Μιλίου είς τΟ Ώρολόγιον τΥις Άγίας Σοφίας .ι. Είναι λίαν πι{}ανόν, 

Οτι &πΟ τΟν Φόρον του Κωνσταντίνου μέχρι τοU Ώρολογίου ό Βασίλειος Α' 

μετέβη πεζΌς, διασχίζων τΟν ΑΊ'Jγουστέωνα. 

τέλος, ό Νικηφόρος Β' Φωκάς (963- 964), κατα τΥιν επίσημον ε~σοδόν 
του, &κολου{}εί 8φιππος nlv Μέσην μέχρι ι:ού Φόρου τού Κωνσταντίνου, 

έκεί, αφιππεύει καl μεταβαίνει πεζΌς εlς τΥιν "Αγίαν Σοφίαν, δπου εlσέρχε~ 

ται δια του ~Ωρολογίου ο. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΕΩΝΟΣ 

Ό Labarte" λέγει δτι ό Λi!γουστέων ε\χε μiϊκος 140 μ. aπο βορρά 

πρΟς νότον και 170 μ. 8ξ άτατολων πρΟς δυσμάς, παραδέχεται δΕ δτι τΟ μfι

κος τούτο εlναι δυνατΌν να φανίi καit" ύπερβολ1lν μικρΌν έν συγκρίσει πρΟς 

τΥιν μεγάλην σημασiαν τfiς πλατε(ας. Εtς το σχεδίασμα του Labarte, δ AiJ-

1 Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 1,104. Μ ι χ α ή λ Γ λ υ κ α, 496. 
2 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "Εκftεσις, 1,91,414-415. 
3 Κ ω ν σ τ α ν τ; ί ν ο υ Π ο ρ φ u ρ ο γ ε ν ν ή t ο υ, 'Έκ&εσις, 506-507. 
4 Κ ω ν σ τ α ν τ; ί ν ο u Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ; ο υ, Append., 502. 
5 Κ ω ν σ τ; α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ; ο υ, "Εκftεσις, 1,96,439 . 
6 L a b a r t e, Le Palais imperial, 32. 
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στέων πρΟς &νατολΟ:ς δΕν 8γγίζει τΟ &νατολικΟν Ciκρον τfiς •Αγίας Σοφίας, 

πρΟς δυσμΟ:ς δμως εκτείνεται πολU πέραν τΥiς Ι\iεγάλης ~Εκκλησίας καl τοίί 

δυτικοϋ αύτfiς dτρίου. Ώς παρατηρεί ό Ebersolt 1 , ό Labarte φαίνεται 

ύπερβάλλων τΟ:ς διαστάσεις τοϋ ΑUγουστέωνος. Εlς τΟ σχεδίασμα τοϋ Thiers, 
ό Αυγουστέων Εκτείνεται πρΟς &νατολΟ:ς αΊσi}ητώς πέραν τού δπισ{Ηου μέ

ρους τοϋ tεροϋ τijς Ά γίας Σοφίας καl προς δυσμaς πέραν τών δύο ναρ

ι'ίήκων. 

Φαίνεται δμως Οτι πρΟς δυσμΟ:ς ό Αύγουστέων δΕν Uπερέβαινε κατ& 

πολu τοuς δύο νάρι'ίηκας. Ό Άι'ίύρ, μεσημβριν>\ έ'ξοδος τού δυτικοϋ άτρίου 

τfiς CΑγίας Σοφίας, 1Ίνοίγετο πρΟς ηlν Μέσην. Βλέπει τις τΟν αυτοκράτορα 

έξερχόμενον τijς Άγίας Σοφίας διa τοϋ νάρ,9ηκος, διασχίζοντα τον Λουτijρα 

η δυτικΟν dτριον τΥ]ς Άγίας Σοφίας καl. κατερχόμενον τΎιν κλίμακα τοϋ 
~Αίtύρα, ϊνα φίtάση εlς τΟ Μίλιον 2 • ΤΟ Μίλιον εκειτο δυτικώς τοϋ ΑUγου-. 

στέωνος καl ασφαλώς ό αUτοκράτωρ δΕν διέσχιζε τοϋτον, δια να μεταβ1] 
απΟ τΟν Ά{}ύραν είς τΟ Μίλιον. Κατερχόμενος τΎjς κλίμακας τοϋ ~Α{}ύρα, 

ό αUτοκράτωρ, Lππευεν Lνα μεταβ1] είς τΟ ΙVΙίλιον καl Εκείίtεν είς τΟν Φό
ρον του Κωνσταντίνου s. 

ΠρΟς ανατολάς, ό Αύγουστέων δΕν ύπερέβαινε τfιν νοτιοανατολικΥιν γω

νίαν τiϊς ~Αγίας Σοφίας. ΤΟ ίερΟν Φρέαρ, τΟ Οποίον εύρίσκετο είς αUτΟ τΟ 

μέρος καl Εχάλυπτε τ1lν νοτιο- ανατολικ1Ίν itύραν τiϊς Εκκλησίας, Υινοίγετο 
προς τ/jν Μέσην. Ή Άγία Σοφία εtχεν 77 μ. μijκος, καl 71 μ. 70 πλά
τος •. Δίδων τις ε!ς τον Αi!γουστέωνα μijκος 85 μ. περίπου, πλησιάζει μiiλ

λον τfιν αλή{}ειαν. 

Είναι αδύνατον να όρισ{}-1] τΟ πλάτος του Αύγουστέωνος Εκ βορρά πρΟς 

νότον κα{}ότι &γνοουμεν τfιν &πόστασιν τ1Ίν χωρίζουσαν τf}ν νοτίαν πτέρυγα 
τiiς eΑ.γίας Σοφίας απΟ τΟν βόρειον τοίχον τοϋ Μεγάλου Παλατίου δια τΥiς 
Μέσης, f}τις είχεν πύλας καl d:ιδ1lγει είς τΟ ίερΟν Φρέαρ διΟ: τοϋ ΑΊJγου
στέωνος. 

Προαύλιον Εκκλησίας, καλύπτον δλην τ1Ίν νοτίαν πρόσοψιν τΥ)ς eΑγίας 

Σοφίας, ό ΑVγουστέων δΕν {Μ: Εξετείνετο πολiJ μακρι1ν πρΟς νότον. Παραδε

χόμε&α δτι ούτος είχε σχΥ)μα τετράγωνον, τού Οποίου ή μικρ~τέρα πλευρ,α fιτο 
η Εξ ανατολών πρΟς δυσμάς. ΤΟ πλάτος τού ΑUγουστέωνος εiναι δυνατον ,,α 

εκτιμηι'ίfi κατα προσέγγισιν ε!ς 60 η 65 μ. περίπου. 
R. GUILLAND 

1 J. Ε b e r s ο 1 t, 'Le Grand Palais, 18 σημ. 2. 
2 Κ ω ν σ t α ν t ί ν ο u Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή t ο u, 'Έκftεσις, 1,10,74. 

v ο g t, 1,67· 1,30,164. v ο g t, 1,153· 1,35,185. v ο g t, 1,;1s. 
s Κ ω ν σ t α ν t ί -ν ο u Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, Εκftεσtς, 1,27 ,156. 

v ο g t, 1,144. 
4 C h. D i e h Ι, Manuel d'art byzantin, Paris, 1925,1,156. 

ΣΥΝΤΑΚτΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΙΔΙΩΜΑ ΦΑΡΑΣΩΝ 

ΣκοπΟς τών παρατηρήσεων τούτων είναι η περαιτέρω Εξέτασις καl βα
&υτέρα, κατΟ: τΟ δυνατόν, Εξήγησις αξιολογωτάτων τινών συντακτικών φαι να
μένων του Φαρασα'ίκοϋ γλωσσικου ίδιώματος, τΟ: όποία Ενεφάνισεν ό Ν. Π_ 
Άνδt,?ιώτης Εν τΌ περl τού 'ιδιώματος τούτου πραγματείq. ι. ~Αναφέρονται 
i'iρα α1 παρατηρ1]σεις αύται !δίg εlς το κεφάλαιον ΣΥΝΤΑΧτJΚΑ, σελ. 46-53. 

Α' 

είχιχ νιΧ>'χιiι νιΧ>χιΧ με{J.' 6ποτσ.κ.ικfίς ώς άπ6δοσις 
-εοϋ άπραγμα.,;οποιήτοv. 

Οϋτως Εν σελ. 51 τijς πραγματείας ταύτης &ναγινc6σκεται τΟ έξijς αξιό
λογον παρατ1]ρη μα : 

<<Στους ύπο&ετικοUς λόγους δπου 1l &πόδοση Εκφράζεται σηlν κοινη 
ΝεοελληνιΚ'fι μΕ παρατατικό, τα φαρασιώτι:χα χρησιμοποιούν μέλλοντα, π.χ. 
νd είχα παράδε, χd aε δώσω &ντl vd εlχα παράδες, {)d σου έδινα, μη lfμουν 
έγώ, χd ψοφ1]α~ αντl νd μη 1j,ιιουν έγώ, ~d ψοφούσε». 

~Εν σελίδι δΕ 29 τijς αUτiiς πραγματι::ίας &ναγινώσκεται: «ΤΟ fJ τρέπε
ται σε χ στΟ ffd>χά>>. "Ητοι τΟ χd τοίiτο τώv ύπο-θ·ετικών λόγων νομίζει ό 
συγγραφεiJς δτι προέρχεται Εκ τoii {}ά, 

~Επικρίνων nlν Ετυμολογίαν ταύτην ό ·Άν{}ιμος Παπαδόπουλος Ε.ν Άρχ. 

Πόντου τόμ. 13, σελ. 40 κ.έ. ίσχυρίζεται δτι πρόκειται περl το-ϋ Τουρκικού 
δεικτικού μορίου lιrι, δπερ κατέστη είς τΊlν σημασίαν του {}ά, κα{tα εδειξεν 1 

d:ις λέγει, αVτό-&ι τόμ. 12, σελ. 15. 
~Εκείνο δπερ εμβάλλει εLς &πορίαν περl τfjς χρήσεως τοϋ μορίου τούτου 

&ντl τοϋ f}ά, όπο{ΙενδJlποτε καl Clν εχη τοϋτο τi)ν Ετυμολογικ1lν &ρχ1lν, είναι 
δτι χρησιμοποιείται πρΟς δ1lλωσιν του εν τψ παρελ{}όντι απραγματοποιήτου 
Εν συντάξει, δια τijς Οποίας δηλοϋται Εν τfj κοινώς λαλουμένη τΟ δυνατΌν η 
μέλλον γενέσ&αι, δηλ. δτι λέγεται χd σε δώσω (καιν. {}d σοϋ δώσω) &ντl χd σε 

1 Ν. Π. 'Α ν δ ρ ι ώ τ η, Τό γλωσσικό lδίωμα τών Φαgάσων, Ά-&fιναι, 1948. 
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έδωσα η έδινα (κοιν. {)d σου έ'δο•α). Διcl τοϋτο νομίζομεν δτι Ενταϋ{Jα δΕν 
πρόκειται περl τού γνωστού μορίου {}ά. 

~Εν Μακεδονίg, καtfΟ: Εκ τΥ]ς χειρογράφου γλωσσικfις συλλογfις τοϋ κα
{}ηγητοϋ Μιχω]λ Καλινδέρη ~πληροφορΊ]!Jημεν, καl ημείς δε εξηκριβώσαμεν ~κ 
Κοζάνης χαl αλλο{}εν, λέγεται «χd τd πΠ»=fJ·U. fλεγε, «χd 1'd φύγοv, μd δέν 
πρόφrασα»={}Ο:. Εφευγα, &λλ&. δΕν Επρόφ{}ασα, «χd νd σl δώσου κείJ•α τd λι-

~~ ~,~''ς 'Ζ, 
ψι:ά, αν τά ~οιλις»=li·Ο: σού εδιδα κτλ., οπερ επισης εκφρα εται εν ουπανιφ 

καl Ντόλφ διCι τού {}αλά, οίον «&aJ.d π[j», «Haλd φύγου», «ffαλd σι δώσου», 
κατ<'< τi]ν συλλογην τοϋ Μιχαηλ Καλινδiρη. 

Κω<tα δΕ τΟ iJα/.d τοiiτο προfιλ{}εν Εκ τοϋ :ιjΟεJ.α ,.άι, οϋτω, χα-&' ήμάς, 
και τΟ χd νd (η χα1•d) προfιλθ·εν εκ του εlχα 1'ά, Ίlτοι «εlχα 11d σε δώσω»> 
«~χα 1'd σl δώσου». ~ Αποσπασc&€ν δΕ: οϋτω τΟ είχα> 'χd της Εννοίας τοϋ ρή
ματος καΙ. κατασταν μόριον συντακτικfις Εννοίας δηλωτικόν, Επεξετάc&η καΙ. είς 
τα λοιπα πρόσωπα &μφοτέρων των &ρι-θμων ώς Εξης: χd νά πώ, χά 1'd πfίς, 
χd ,α πfi, χd 1•d ποϋμε, χά J'ά πίjτι, χά νά ποϋJ•. 

cH χρfισις αϋτη τού εΊχον προέκυψε κα-&~ όμαλ1\ν έξέλιξιν τΎίς παρα τοίς 
&ρχαίοις χρήσεως αUτοϋ μετ· aπαρεμφάτου: εlχοJΙ εiπείν 2

• Εlναι δf &.'ξιον 
παρατηρΊlσεως δτι ή τοιαύτη χρi)σις αυτού ώς δυνητικi)ς Εγκλίσεως εlναι όμό
λογος πρΟς τi)ν χρf}σιν των &.ρχαίων ρημάτων έχρij1', έδει, Wφελε κτλ. μετ' &πα
ρεμφάτου ανευ τού δυνητικού μορίου ό.ν. 

<JΟτι δΕ: 1l χρfiσις αϋτη τοϋ εlχοJ' f}το νενομισμένη παρα τοίς παλαιοίς, 
μολονότι δΕν διδάσκεται διαρρ1lδην Εν τοίς συντακτικο'ίς, καταφαίνεται δμως 
Εκ των παρατι-θ-εμένων παραδειγμάτων. Οϋτω Πλάτ. Πολ. 450D «πιατεύο,·
τος έμοϋ έμ,οl εiδέJ•αι a λέγω, καλώς είχειι 1} παραμυ{fία» &vτι τού καλώς (iιι 
εlχεν. Ξεν. ~Απ. 1,3,3 «ούτε τοίc {fεοίς έφη_ καλfVς έχει1', εl ταίς μεγάλαις 
&υσίαις μάλλον 1] ταίς μικραίς έχαιgοι·»=<<έφη δrι oV καλ6Jς είχεt'» αντι 
τοϋ «ού καλώς li•• ε!χεν» (βλ. Kίihner- Gertl1 Gr. Graι11m. σ. 215 κ.έ. § 
313,1 καl 2). 

Και εlς τας Φαρασα'ίκας φράσεις «χd nε δώσω», «χά ψοτήσn» κττ. 
λαν&άνει τΟ είχαν 1'd>εlχα 1·d>xd 1•ά, Εξ οΏ έλfχ{}·η μόνον χd Ciνευ τού 

' ~ ' c ' • λ' δ νά, κανονικώς παραλειφθ·εντος, κα:&α παρετηρησεν ο συγγραφευς εν σε ι ι 

51: «<Η δευτερεύουσα πρόταση που σηlν κοιν1l Νεοελληνικ1Ί Ενά)νεται με 
τΥ}ν κύρια πρόταση μΕ: τΟ 1'ά ..• μένει στα Φαρασιώτικα δ.σύνδετη, π.χ. άπδς 
νανόtJτη δεβοσύ1•ες, μη ύπd <&vτl }'α μη ύπά> (=1l δ.λεπου σκέφτηκε κα
τεργαριά, να μi)ν πάυ), νεκσμπούμεστε μη φουσκώσουμε ς" τΟ νερό <&ντl 

ι Qίjτ;ως: ijΟελα νΟ.>{}sλνΟ.>{}ελΟ.>Οαλά. Πρβ, Μλει νά>ΟελνΟ.>Οει•Ο.>{}ά, Βλ. 
Χατtιδ. ΜΝΕ 1,197. 

~~·ομοίως Εχει καl ή τ;οίi Ενεστώτος lχω μετ' &πορεμφάτοu σύνταξις πρΟς δή~ 
λωσιν μελλούσης διαθέσεως, ο1ον «rl ifχεις νιΧ πά&lJς", «ποJ.λά lχω ,,0, σοϋ πώ» κττ. 
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νά μη φυυακώσουμε > (=ανασκουμπωνόμαστε να μι) μουσκέψω με άπΩ τΟ 
νερό), είδ" ϋ.ν κορίτσι κάΒεr" άτσεί μοναχό τς <&ντl 1•d κά{}εται> (=είδα 
ενα κορίτσι να κά-&εται εκεί μόνο του)». 

'Εκ των &.νωτέρω -&α πεισ-&Ό εκαστος δτι τό τε ΜακεδονικΟν χαt τΟ Φα
ρασα'ίκΟν χά Εν τil χρ1lσει του άπραγματοποιήτου είναι τΟ αUτΟ και ή κατα
γωγή του αρα ή αVnl. Θα πεισ-&iϊ Επίσης δτι ιl Εξέλιξις τού είχογ είπείν > 
είχα νά είπω ε'ίς zd νd πω χαl &κολού{}ως μΕ Εκδοχi)ν του χd 00ς μορίου δη
λωτικοίi συντακτικfiς σχέσεως οΊJδαμ&ς προσκόπτει. 

ΠρΟς Ερμηνείαν του Μακεδονικού χά 1'd φέρεταί τις εκ. πρώτης προ σπα
{} είας είς nlν παραγωγι)ν αUτού Εκ τού Ud νά τΟ δπο ίον -&α Ύ)το δυνατΟν να 
προκύψη παρα τΟ {fαλά, γνωστού Οντος δτι τΟ {} ήδύνατο να τραπ'fi είς χ, 
>αDd εlς το Uλιβερδς>χ!.ιβερδς κ.<'i. Άλλά, καiΜ βεβαιοi ό Μ. Καλινδέρης, 

~ &ά ~ Μ δ ' λ' ~ - ' δ' . το εν ακε ονιq: εγεται ενιαχου και α καl τά, οίον δd πάμε καl τd 

πάμε. Δηλαδ1l ιl κα-&' δδωσιν τροπ1l τού {} Εν τψ μορίφ τούτφ φέρεται πρΟς 
τΟ δδοντικόν, πρΟς τα κατ' άρ-&ρωσιν δμοια, καl oVχl πρΟς τΟ διαρκες άμα 
καl Ciηχον, 11τοι οVχι πρΟς τα κατα τΟ έκφερόμενον πνεύμα δμοια. ~0-&εν, ϋ.ν 
Εγίνετο τροπιl τού {} εLς τΟ {}ανά, {}d d.vέμενέ τις μcΧλλον δανά η τανά. 

Β' 

~Υπο1Jετικδς λόγος τοϋ άπραγματσποιήτοv κατ~ dόρισ-εον 
εlς άμφοτέρας -τdς προ-τάσεις. 

, Έπl. τiiς ύποiΜσεως του &πραγματοποι1lτου εLς τΟ παρελι1-όν, κα{}' fiν 
εν τii συνή{}ει γραφομένη καl λαλουμένη τί-θ·εται είς άμφοτέρας τας προτάσεις 
τοίί λόγου παρατατικός, οίον «i1ν είχα, Π·d σοϋ έδιδα», «i1J• ήρχεσο, {}ά έκέρ
διζες», εtς τΟ Φαρασα'ίκΟν ίδίωμα δύναται να Εκφέρεται ό ύπο-&ετικΟς ούτος 
λόγος δι~ &aρίστου είς &μφοτέρας τας προτάσεις, οΙον «πες τζού ~ρτε τσείvος, 
ό " ζ' .,, ., δ' " 9 , - ' τ εργο r ο πεrιεαε>> =«αν εν ηρι-ε εκεινος, η δουλειd δεJ' έrελείωσε» &ντl 

«Ciν δΕν Ύ}ρχετο εκείνος, -11 δουλεια δΕν -&0: 8τελείωνε». 
co συγγραφε11ς σχετικώς πρΟς τ-ι)ν χρησιν ταύτην παρατηρεί yε'\-'LΚώς τα 

έξης (σελ. 52): 

κτλ. 
«Στη -θ·έση του κοινού νά μ€ παρατατικό, π.χ. 1•d έβλεπες, νd ήσουν 
τΟ φαρασιώτικο ϊ.δίωμα χρησιμοποιεΊ: Πόριστο, π.χ. ή μά σου, σου ι νd 

1 ΤΟ σοϋ τοίiι:ο προέκυψε πι&α,•ώτατα έκ του &πd του>&π' τοϋ>άσ' τοϋ>&σ' 
σο~::σοϋ. Καί διδάσκεται μΕν έν σελ. 32 δι:ι τρέπεται τΟ π τf]ς προ-&έσεως άπ(Ο) πρό 
του αρ&ροu εfς σ, άλλd τΟ τ παραμένει, :ι.α-&' ήμdς όμως έχώρησε κα1. περαιτέρω ή 
τροπή, δπως καί έν Πόντφ (βλ. σελ. 82). 'Έπειτα τό σ"ϋ τοίiτο κατ' Ο.λλον τρόπον 
δΕν έ~ηγεtrαι. 
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fvνάνκε σέJια νd 'ένντσε ά {}άλι, 1jτουν καδ (=11 μάννα σου &ντ'ι να- γεννοϋσε 
εσέγα, {}α ήταν καλύτερο να γεννούσε μια πέτρα) ... >>. 

«"Η σύνταξη αUτη είναι μεσαιωνική, δ;τως φαίνεται &πΟ τα παρακάτω 

παραδείγματα>>. , , ., , ~ 
Καl καταλέγονται &κολού-θ·ως LκανΟ. παραδειγματα μεσαιωνικα, ετι δε εκ 

Κύπρου κα'ι Δωδεκαν1lσου, πιστοί!ντα τΟν κανόνα. 
Καl ταϋτα μΕν 8ρ{Jώς λέγονται, &λλ' 1'1 ίστορία τής &ξιολόγου ταύτης 

συντάξεως δια τiiς &ναφορriς αUτΥjς εlς τc'ι: ΠροδρομικΟ:. ποι1lματα, της όποίας 
·&α ενόμιζέ τις ώς τα παλαιότερα μαρτύρια \ είναι ελλιπ1lς. Θα ε~ρεπε ~α 
&νέλ&ωμεν ε'Lκοσιν αlώνας παλαιότεραν, εlς τοl!ς παλαιοτάτους χρονους της 
παραδόσεως τΥις CΕλληνικiiς γλώσσης, εlς αυτΟν τΟν <ΙΟμηρον, οίον ~Ιλ. Ε 

'Ο δ ' ' ' ~· ' ~ ;r:υ 679: «καl νV κ' έrι πλέονας Λυκίων κτάνε δiος υοοευς, ει μη αρ ο, 

νόησε μέγας κορυ&αίολος "Εκτωρ». _ 
Tiiς συντάξεως ταύτης πολλαl δεκάδες παραδειγμάτων εχο~νc σημειω{}~ 

1\δη παρ' 'Ομήρcρ, εξηκολούiJησε δε αϋτη ζwσα είς το στόμα του, Ελλη~ικου 
λαου κα{}'· &:παντας τους μετα ταίJτα χρόνους, παρU ηlν συνη{}εστεραν συντα
ξι ν δια παρατατικοϋ εlς &μφοτέρας τας προτάσεις' τοϋ ύπ~{}ετικο~ λόγ,ου. 
Οϋτω παρ' 'Ηροδότcρ (3,15) &ναγινώσκεται «εί μη Ψαμ,μηνιτος ηπιστη{}η 
μη πολυπραγμονεύει~, δ.πέλαβε α,, Αι'γυπrον», καl παρα Θουκυδίδη (3,61,1) 

• ' • ' β ' τΟ lρωτη-«τοVς μέν λόγους ούκ llv zjrηαάμε&α εlπεiν, ει και αυrοι ραχεως 

1Jέν άπεκρίJ'αντο>>, αUτό&ι (2,77 ,5) «πνεVμά τε εl έπεyένετο αύιzl έπίφορον ... 
ούκ llν διέφυγαν» καl παρα Πλάτωνι (Άπολ. 38 G) «εί περιεχιείναrε όλίγοι' 

' , Δ "' χρόvΟJ' άπΟ τοV αύrομάrοv llv ύμίι, τοίίτο έγέι•ετο», καl παρα ημοσvενει 
' ' ), - . (4 5) «St Φίλιππος τότε ταύrψ' έ'σχε τi;ν γνώμη ι·, ώς zαλε;rον πο .εμειν εaτι: 

"Α,{}ηναίοις ... ούδέν lf.γ, ών Ι'υν! :πεποί.ηκει', έπραζεν, σύδέ τοσαύτην έκrήσα[ 
av δύναμιν». Πρβ. κα\ το παρU. Πολυβίcρ (Reliquire XL 5,12 «εlμiι ταχέως 
άπωλόμε&α, ΟύΚ αν έσώffημεΙ'». ' ' 

"Α~ιον παοατηQ1lσεως δια nlν παλαιότητα τiiς συντάξεως ταυτης, πλην 
τών πολλών π~ρ~ <Ομ1iρφ παραδειγμάτων, εΙναι καl τοίiτο, δτι Εν τοιούηρ 
Vπο<fi·ετικ{j) λόγcρ παρα Ρωμαίοις δύναται τΟ ρήμα να τί-&εται κα{}" ύποτακτι
κΥ!ν ύπερσ-υντελίκου ε\.ς &μφοτέρας τUς προτάσcις, οίον-(Κικερ. rΙΌυ~κ. 1,14,32) 
nunιquaιn adisset (Hercules ad deos) nisi, cunι inter ho,ιnιne~ esse,t, 
eam sίbi viam munίvisset, Ύlτοι <Ελληνιστί: «ούκ αν :ττρος τους 1Jεους 
"Ηρακλής προσijλiJεJ', εl μή, εν τοϊς δ.ν&ρώπuις ων, ταύτην τΎ;v όδδv έαυτφ 
ώδοποί ησει'». 

Ε'ίπομεν Οτι συνηl}εστέρα τΥ)ς συντάξεως ταύτης fιτο Εκείνη κα<fi·~ 11ν ~ίς 
άμφοτέρας τ&ς προτάσεις ΕτΗ}ετο ό παρατατικός. Καl 11 σύνταξις αϋτη συν 

1 l{αί fν σελίδι 84 ώς μεσαιωVιΧΊ)ν σύνταξιν χαρακτηρίζει αύtήν. 
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τό) χρόνφ Επεκράτει Επl μά:λλον, Εκείνη δΕ ύπεχώρει οϋτως, ΟΟστε εν τύ και

. νώς λαλουμένη καl γραφομένυ μορψ5 τf)ς γλώσσης 1ΊΥνωl{}·η δλως, διεσώ{}-η 

δΕ ίσχυρα Εν Φαράσοις &ς Εν κιβωτ{j). 

Συμφωνία έπιiJ.έ-cοv cbς προσδιορισμοϋ η κα-cηγορουμένου 

μετd τ,οϋ οVσιαστικοϋ, εlς 8 άναφέρετ,αι. 

~Εξ Οσων γράφει ό Άνδριώτης εν σελ. 46 κ.έ. τfiς περl ής ό λόyος πρα
γματείας συνάγεται δτι 11 νεvομισμένη κα-&" δλην η)ν cΕλληνικ1)v γλώσσαν 

συμφωνία τοίi οUσιαστικοϋ μετα τοίί εlς αUτΟ αναφερομένου Επι-&έτου ε'ίτε ώς 

προσδιορισμού ε'ίτε ώς κατηγορουμένου Εν τψ Φαρασα'ίκό) tδιώματι ταράσ

σεται~ Οϋτω (&νασυγκρστοίiντες τ1lν VπΟ Άνδριόηη παρεχομένην κατάταξιν): 

1) ΤΟ Επί{}ετον &ς προσδιορισμΌς η κατηγορούμενον ο15σιαστικσU, 

κα{}" οίονδήποτε γένος η &ρι1tμ0ν κειμένου, λέγεται κατ' ουδέτερον γένος ένι~ 

κοϋ &ρι{}μοίi, οίον «τδ παλδν ό χωρίος» (τΟ παλαιΟ χωριό), <<τό μέ)·αν ό 

vίδς>> (τΟ μεγαλύτερο παιδί), «rδ γλυταVν ή γουώσαα>> (1Ί γλυκεια γλώσσα), 

«τδ φκατVν· ή στράτα» (1l πλατεια στράτα), «φυaq, καδ βορ8ς» (φυσQ: καλός 

βορεας), «άν gαδ νύφη» (μία καλΊΊ-νύφη), «τδ ζερβΟν τd ποράδε του1'ε» (τα 

στραβά των πόδια), «&τΟ τά μασαίρε» (α{)τιλ τα μαχαίρια), «1'ά ~νι βκοημέJ'Ο 

τά σταφύλε» (να εlναι ευλογημένα τα σταφύλια), «1] JΙαίκα ήτουν φορτωμέJΟ» 

(ή γυναίκα ήτο φορτωμένη), «ό φσόντυός σου έv 'πασύ» (δ λαιμός σου εlναι 

παχύς), «ό κόσμος έν τΟ μέτερο» (δ κόσμος εlναι Lδικός μας), «άτδς 1jτουν 

J.ητεμένο» (αUτΟς ήτα δεμένος), «οί νομiiιοι Ιjσανcl.αι πολV βυνατΟ» (σί Ιiν

{}ρωποι ήσαν πολU δυνατοί), «οί J'ομίiτοι είνdαι &ρΟ» (o'L Ciν&ρωποι εlναι γε

ροί, ύγιείς). 

"Η &ρχη τΥjς συντάξεως ταύτης κείται εις τΥιν &ρχαίαν CΕλληνικΥιν γλώσ

σαν &πΟ τfiς πρώτης fμφανίσεώς της,. διήκει δΕ αϋτη δι' Ολης τfiς ίστορία,; 

αUτfις μέχρι τiΊς σ1Ίμερον λαλουμένης κοινώς τε καl tδιωματικώς λαν{}άνουσά 

πως. Καl εκ μΕν τΥ)ς &ρχαίας Έλληνικ1ϊς &ρκοίiν δύο γνωριμώτατα παραδεί
γματα, τΟ cΟμηρικΟν «ούκ άγα-&Q,, πολυκοιραJΙί-φ) καl τΟ τοϋ Πλάτωνος «μη

τρός τε καl πατρδς καl τώv liλλωJΙ προγό11ων άπάντων ... τιμιώτερον καl αεμ.νό

rερόν έστιν η πατρίς». 'Ήτοι Ενταύ1tα τΟ Επί&ετον νοείται ώς γενικΟν γνώρι

σμα τοίi ο1'Jσιαστικοίi, μεταφράζεται δΕ έπl τΟ άπλούστερον, νοουμένου τοίi 

σUσιαστικοϋ πρiiγμα 1
: άγαtJΟν πράγμα, τιμιώτερον πράγμα. Έκ δΕ τΥjς λα-

ι ΤοϊJτο κα{}ι:!Jς καί τΟ χρijμα δίιναται καί \'α τί-&εται παρCt. τοίς παλαιοίς, βλ. 

KiΊ.hner~Gerth, Gr. Gramm. 1,60, An. 1. 
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λουμένης: «οί μυστικοκουβέντες δiJι εΊναι καλδ πράγμα)), «όμορφο πρU.yμα 

είι·αι ή άν&ισμένη άμυγδαλιά}) κτλ. 

Καl τΟ Φαρασα'ίκΟν παράδειγμα «νά "νι βκοημένο τά αταφύλε}) νοείται 

«νά είγαι εύλογημέ,·ο πρfiγμα τά σταφύλια» καl «ό φαόντυός σου έν" παοV)) 

νοείται «ό λαιμός σου είναι παχV πρfiγμω>. 
~Η χρfισις αϋτη, Επεκτα{}·είσα καl Επl τώ-ν προσδιορισμών, ετι δΕ καl 

Οπου δΕ:ν πρόκειται περl γενικού γνωρίσματος τοίί οϋσιαiJτικοU, είς δ τΟ Επί
{}ετοl-' αναφέρεται, κατέστη χαρακτηριστικΟν γνώρισμα τοϋ Φαρασα'ίκοϋ 

'ιδιώματος. 
2) ΤΟ Επί-&ετον ώς προσδιορισμΌς ουσιαστικού, κειμένου καit' οίονδή

ποτε γένος πλη-&uντικοίί &ρι&μού, λέγεται συνηι9'έστερον κατ' ούδέτερον γένος 
πλη{}, &ρι{}μοϋ, οίον «τά παλd οί γέροι» (οί παλαιοl γέροι), «τd πουd οί 
νομάτοι» (οί πολλοl αν&ρωποι), «τd :π:ομει1'd οί άποl» (οί fiλλες άλεπούδες), 
«πράσες άγρια» (&γρια πράσα), «τρία ήμέρες» (τρείς 1iμέρες), «πουd φορΕς» 
(πολλ/ς φορές), «άitέρες πova>> (&{Jέρες πολλοl) κτλ. 

Εlναι προφανΕς Ο τι έκ του 'Χα-θ·~ ένικΟν άρι{J-μΟν «τ δ παλδν ό γέρος», 
«πράσα lJ.γριον>> προέκυψεν 11 κατ& πλη-θ-υντικΟν έκφορ& «τd πα λα οί γέροι», 
«πράσες άγρια». 

Παράδοξος εlναι 11 σύνταξις τών Επι%έτων ~αρδς (=γερός), καl όρτδς 
(=δρ&Ος) περl των όπο.ίων παρατηρεί ό συγγραφεUς Οτι <<συντάσσονται &ς 
κατηγορούμενα &χλιτα: ή ψi; lv άρΟς (=11 ψυχ1l είναι γερή), σηκώι,κεν dδ 

,, d ~ ' ~ ' , ~ ' ' ~ ' τσυλ.ιν ρι ορτος, η τσεριτα στηκνουτουνορτος, παιω-:αν ορτος». 

~ Ακριβέστερον &α Ελέγετο Οτι &ς κατηγορούμενα συντάσσονται καθ? Ε
νικ Ον &ρι&μΟν &ρσενικού γένους άντl τού κατα τΟν κανόνα ουδετέρου. 

~Επl τούτοις &α 1lρώτα τις, μόνα ταύτα συντάσσονται οϋτως η καl αλλα 

έπί{}ετα δύνανται να συντάσσωνται όμοίως -; 
Καl δεύτερον, τα δύο ταύτα έπί1~·ετα οϋτω πάντοτε συντάσσονται η δύ

νανται καl ν& προσαρμόζωνται πρΟς τΟν κανόνα; Διότι είς ηlν προηγουμένην 
σελίδα (46) παρέχεται τΟ παράδειγμα: «οί 1·ομάτοι εl1·dαι άρδ» κατιΧ τΟν 

κανόνα. 

Δ' 

'Η tπαvαλrιπτικiι άντωvvμία τι>: (έκ τοiί ιχότ.Χ) άvαφερομέvrι 
είς οVσιασ-ι;ικΟv οίοvδήποtε vέvovς και άeι{}>μοV. 

ΧαρακτηριστικΟν γνώρισμα του Φαρασα·ίκου Lδιώματος εlναι η χρfισις 
tilς συγχεχομμένης έπαναληπτικfίς &ντωγυμίας τd (<αUτα) Εν άναφορfi πρΟς 
σUσιαστιχΟν ένικου &ρι{}μου οίουδήποτε γένους, οίον <ο} πεθερd στσευάσκεν 
τα τΟ(ν) γαμl;ρό,> (=1i πε{}·ερcl Εστόλιζέ τον τΟ(ν) γαμπρό), «έσ~ ά υίός, 

I 
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'υρεύει τα ό βααιλδς» (=εχεις εvα γυιό, γυρεύει τοι• ό βασιλεάς), «ποίκαν τα 

κεχdς)) ( =l1καμάv τον δι]μαρχοι'), «άτε 11)1· κόρη τζό 'υ ρεύω τα>> (=αϋτi}ν 

ϊ:i}ν κόρη δΕν άγαπώ την), «κατές τα τi;ν liνοιξι ;» ( ={}υμδ.αα{ την τl)ν 

&:νοιξι ;), <ασοιμίζω τΟ βόιδι 11d τd φσάξω» (=ξαπλώνω τΟ βόιδι νcl τΟ σφά
ξω), «τΟ καμήλι εlδές τα;>> (=τΟ καμήλι εlδές το;), «τΟ φαl παρ• τα» (=τΟ 

φαl πάρ~ το), «ποV τd χάσες τΟ βαρδώνι ;>> (=πού τό 'χασες tO μουλάρι;). 

Λαογρ. 11,136 § 49: παροιμ. «Υ.ουπάν' τα τό νερό, r.αυπάv' τα, πάλι νερό 

έι•ι>> (=κοπανίζέ το τΟ νερό, κοπάνιζέ το, πάλι νερΌ &α εlναι). Καl ΓJ.λλα 

παραδείγματα βλ. παρ&. 'Ανδριώτη ενl'f' &ν. σελ. 48. 
Είναι αύτονόητον δτι 1l &ντωνυμία αϋτη τd &ναφέρεται καl εlς ούσια

στικCι πλη{}. άριiJ·μου οίουδήποτε γένους η Ετερογενfι ένικοU &ριiJ-μού. Καl 

τοιαίJτα παραδείγματα δΕν καταλέγει μf:ν ό συγγραφεύς, εϋρομεν δ' Ομως 

1lμείς τινα παρα Da\vkins Εν τοίς καταλεγομένοις παραμυ{Ηοις. Ή χρήσις 

δΕ αϋτη φέρει 1)μdς πρΟς τi}ν παρ' &ρχαίοις χρfjσιν, πρι'Οτον μέν, κα-&' flν τΟ 

οϋδέτερον τfjς τε δεικτικfiς καl τflς άναφορικfiς άντωνυμίας τί{}εται κατ& πλη

-θυντικΟν άρι{}μ0ν &ντl Ενικού, τού Ενός, είς δ άναφέρεται, νοουμένου ιl:ις πο

λυμερούς, ο!ον 1i συν1]1'fης παρ&. τοίς Άττικοίς φράσις Σοφ. Οtδ. Κ. 883 : 
«οDχ ~βρις τάδε;», Άριστφ. Ν εφ. 1299 «ταvια ούχ ~βρις δijτ' έστί1' ;» 
Θουκ. 4, 13, 4 «οϋτε a διενα1}{)ησαJ', φράξαι τοiις είσπλους, έτυχοv ποιή

σαvτες>> (ti, δηλ. τΟ φράξαι). Δεύτερον δΕ ε'Lς τi)ν γνωριμωτάτην χρfiσιν, 

κα{}' 1)ν πλη&υντικΟς &ρι-&μΟς οϋδετέρου γένους δύναται να &ναφέρεται ώς 

κατηγορούμενον είς αψυχα έτερογενfι έν. &ρι&μού η εϊς Εμψυχα &μα καl 

Ο:ψυχα έτερογενiϊ. 

ΚατCι ταύτα ή άντωνυμία τd τΟ πρώτον μΕν Ελέγετο Εν &ναφορg ε'ίτε 

πρΟς Εν ώς πολυμερΕς νοούμενον ε'ίτε πρΟς πολλU. οϋσιαστικά, κα-&α &ρτίως ε'ί

πομεν, επειτα δέ, ΕπισκοτηiJ·είσης τfΊς Εννοίας τού γένους καl τού &ρι-&μού, 

dπέβη άπλούν συνδετικΟν στοιχείον καt οϋτω &ναφέρεται καl πρΟς Εν ουσΊα~ 
στικΟν ο'Lουδ1lπστε γένους. 

ΟΌτι ήτο δυνατi} ή τοιαύτη Εξέλιξις τfις &ντωνυμίας ταύtης αποδεικνύε

ται Εκ τfjς Ερωτηματικ1iς &ντωνυμίας εlντα (Εκ τού τ{ εlv~ τd>τείντα>εlJΙτα), 

πολλαχού τΎίς Έλλάδος tδιωματικwς λεγομένης (βλ. Χατζιδ. ΜΝΕ 1, 326) 
έπl παντΟ·ς γένους καl &ρι-&μού. Πρβ. πρΟς τούτΟις καl τΟ έρωτηματικΟν τί 
τι-&f.μενον ώς κατηγορούμενον Επi ύποκειμένου παντΟς γένους καi &ρι-&μοί!, 

οίον Πλάτ. Φαίδ. 58 G «τί ήv τd λεχ{)·έντα καl πραχθέντα», κα{}δ. καl Εν 

τij κα&όλου νεωτέρq; γλώσσυ κατ~ &διάκοπον συνέχειαν. 'Έτι δΕ τΥ)ν ποιητι

Κ11ν άντωνυμίαν νlv (cΟμ. μίν), fιτις τί{}·εται Επl παντΌς γένους καl &ριiJμοϋ 

καl πτώσεως. 

Παρασημειωτέον πρΟς τούτοις Οτι Εν Βλάστη της Μακεδονίας, κα{}Ο; πα

ρατηρεί ό 1\1:. Καλινδέρης, λέγεται Ενίοτε τΟ ούδέτερον &ντl τού &ρσενικού 11 
&ηλυκου γένους, οίον «lκtί1'0V του ξισυλλόί"αατου» &ντl έκείνος η Εκεί-νη ή 
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ξεαυλλόγιαστη. ~Επίσης λέγεται «aiιrd {}ελ'ν ξ'ύλου» &:vτl αύι1) 11 αυτες. Ί-f 

χρfiσις τοϋ οϋδετέρου Εν τοίς τοιούτοις Οφείλεται ε'ίς t1lν τάσιν του λαλοϋντος 

πρΟς τfιν γεvικωτέραν η περιληπτικωτέραν εκφρασιν. 

Ε' 

Γεvικiι •οπικiι μεtd ρημά•ωv κινήσεως σημαvτικώv. 

Έν σελ. 36 τijς περ\ ής δ λόγος πραγματείας &ναγινώσκεται: «Πολλα 

Επιρρ1lματα λήγουν σΕ -ου, π.χ. πω'ουφόρου, κατουφόρου, στέρου ... 'ίσως &.πΟ 
Επίδραση τών ποV, άλλοϋ, παντοϋ». 

Καi περl μΕν του στέρου c&α γίνη λόγος κατωτέρω, περi δΕ τών δύο 

U.λλων Επιρρημάτων δρitώς Εν σελ. 67 φαίνεται δεχόμενος ό συγγραφεUς η)ν 
&.ρχiιν αϋτών Εκ γενικfiς συντακτικΥjς, &λλ~ o1Jχl δρ-θ·Wς πρΟς Εξήγησιν του 

πράγματος παραβάλλει τΟ ΚυπριακΟν έπάνω μέρσυ, δπερ &.ναγινώσκεται Εν 

ταίς Άσίζαις (Κ. Σάitα Μ. Β. 6, 35, 29). 'Ανεξαρτήτως του δτι το κείμενον 
τών ~Ασιζών είναι πλf)ρες λα&ών, &στε, προκειμένου περl τύπων, δΕy δύναταί 

τις να στηριχitij εLς αυτό, τΟ παρεχόμενον τοϊ!το έπά1-·ω μέρου καl ύγιΕς αν 

Εκληφ&fi, οlιδόλως διαφωτίζει τΟν τύπον παJ'ουφόρου (καl κατουφόρου ). 

Ούδέτερος τούτων Ερμηνεύεται, &στε ν&. καταστiί στήριγμα τοϋ έτέρου. 

Έν τούτοις 1'1 γενικη τών Ονομάτων τούτων Εμφανίζει χρfισιν •Ελληνι

κ-?ιν &ρχομένην &πΟ του Όμ1iρου, διήκοuσαν δε δι&. πάσης τfις &ρχαιότητος 

καl σφζομένην σ1iμερον Lδιωματικώς. Οϋτως Εν Ίλ. Β 801 &ναγινώσκεται 

«πεδίοιο έρχονται» καl Εν Ε 597 <<ίWν πεδίοιω>, εν-&α 1l γενικ1l έρμηνεVεται 
διd τίjς πεδιάδος. Παρα Ξενοφ. (Άναβ. 1, 9, 1) &ναγινώσκεται <<ο~κ [φα

σαν lέναι του πρόσω», δπου ό Ε-κδότης τfΊς ~Αναβάσεως Redantz παρατηρεί: 
ein Rest des altepiscl1en Genitiv Gebraucl1s. Καi παρα Σοφοκλεί (Οtδ. 
Κ. 572) κείται «γijς όποlας ή?.{}ον εlρηκUJ; κυρείς»=έξ Οποίας γης 11λ&ον 

τυγχάνεις εlρηκcΩς (Βερναρδάκης). Πρόκειται δηλ. περ\ γενικijς τοπικijς συν

τασσομένης μετ&. ρημάτων κιν1iσεως σημαντικών. Καl τ&. περl ών δ λόγος 

Ονόματα λέγονται πιιJ.ανώτατα il πάντως Ελέγοντο μετΟ: τοιούτων ρημάτων, 

οίον πηγαίνω πανουφόρου=πηγαίνω τΟν &νήφορο 1
, Επειτα δΕ λεγόμενα 

καθ·~ Sαυτ&. νοοϊ!νται καl ΕπιρρηματικίΟς. Θα Εξηκριβοίiτο ή χρiΊσις αύτών, 

αν fιτο δυνατΟν ν&. συλλέξυ τις LκανU.ς φράσεις. Άλλ~ fιδη πόcθ·εν: 

•Η τοιαύτη γενικ1'ι σcQζεται Ενιαχοϋ ίδιωματικώς, κα-8-Ct. ε'ίπομεν, οίον 

λέγεται Εν Καλαβρύτοις καl &λλαχοϊ! παρ~ αUτΟ: «πάνε τοV κατηφόροv>> 1 δλ

λως «παίρνουv τΟν κατήφορο», Εν Μ. Μάνη «ό καπνδς πάει τ' άψήλοv», Επί-

1 ΟUτ;ω λέγεται : «id νερδ 'ριιέν τα πανουφόροv» (=τ;Ο ·νερΟ φέρει το τ;Ον άvή .. 
φορο). Βλ. Λαογρ. 11, 146, § 192. 
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σης αύτό{}-ι <<πάω ταυ ρεματιοV μοv»=πηγαίνω Εκεί δπου μΕ Οδηγεί ή τύχη 
μου, πολλαχοϋ δε λέγεται <<πάει του κώλου, κώλοv>>=βαδίζει πρΟς τα δπίσω. 

Έν παρόδφ παρατηροϋμεν περl των τύπων πανοvφόρου καl κατουφόρου 
Οτι οΏτοι Ciγουσιν είς τοUς τύπους άνώφορος καl κατώφορος, οϊτινες, λεγό
μενοι παρc't τΟ άνωφερ1)ς καi κατωφερής, μαρτυροϋνται &.πΟ τοϋ τρίτου μ,Χ. 
αίώνος. O'L δΕ κοινολεκτούμενοι ά111}φορος καl καη]φορος προέρχονται εt Εκεί
νων. τfΊς δευτέρας &πΟ τής &ρχflς συλλαβfiς ρυ-θμισcθ·είσης πι&ανώτατα- κατι1 
τΟ: ρ1iματα άνηβαί1·ω καl κατηβαίνω, με-&' ών συχνότατα συνεκφέρονται. 

ΔΕν παραβλέπομεν δτι οί ρηματικοl ο-Ότοι τύποι είναι Lδιωματικώτεροι, 
κοινοτέρων ό'ντων τών τύπων &.,ιεβαίνω καl κατεβαί1•ω, &λλα δ:Ξν δύναται ν&. 
&ποκλεισ{JΌ, Οτι είς τοUς χρόνους, κα{}' οl!ς. τα Επί-θ-ετα ταίiτα ελαβον ϋπαρ
ξιν, fισαν κοινότεροι οί τύποι dνηβαίνω καl κατηβαίνω. 

Σημειωτέον πρΟς τούτοις Οτι περl των τύπων άνfιφορος καl κατήφορος 
οϋδ:Ξν είπεν οUτε δ Κοραfις οUτε δ Χατζιδάκις, οϋδ~ Ciλλου τινΟς γνώμην 1Ίμείς 
τοϋλάχιστον Εχομεν ύπ~ Οψιν. 

'ϊ' 

Ό deχαίος πeοσδιοeισμος ts uατέρcu εlς •iιv lδιωιια«κiιv χρήσιv. 

τ ' " ' ' ' ι c ~Α δ ' 'ξ ' ο επιρρημα στεροv ο ν ριωτης ε ηγεί ως ρυ-&μισ{}Εν κατ&. τα το-

πικ&. Επιρρήματα ποϋ, άλλου, παντου (σελ. 36). Καl πρώτον μΕν ήμείς 1Ί·α 
&πετρεπόμε-&α τfις έρμηνείας ταύτης σκεπτόμενοι δτι &πί-&ανον ε'ίναι χρονικΟν 
Επίρρημα να ρυcθμισ-&ιi κατα τοπικα Επιρρ1iματα. "Επειτα δΕ περL τού πρά
γματος Εδίδαξεν δ Κοραf)ς Εν ~ Ατάκτων, τόμ. 2 σελ. 367 τα έξης: «ύστέρου, 
κατ&. διπλfιν ελλειψιν &ντl του, ες ύατέρου χρόιιοv (ensuite, a la fin), 
οίον ΘΚ' 

να μ11 μετανοliσετε κ' ύστέρου να {}λιβfiτε>>. 

Κα\ ήμείς δε /γράψαμεν εν Ά{)ηνάς τόμ. 43, σελ. 92, έρμηνεύοντες το 
ΑLδηψιακΟν ξΊέρ~ (11 ξ'τέρου)=επειτα, Οτι <<πρόκειται περι τοϋ &ρχαίου 6πιρ~ 
ρηματικού προσδιορισμοϋ έξ ύστέροv, τΟν Οποίον &ναγινώσκομεν παρCt. Διο
δώρcρ τψ Σικελιώτη (14,19) : πfi.aι τοίς καJ.ώς πραττομέ~'οις φ{JοJ'οϋvτες1 έ.; 
ύστέρου fJαυμάζουσι κτλ.». ~Εκ τοϋ έξ ύστέρου-ύατέρου τούτου προfιλitε τό 
τε ΑίδηψιακΟν ξ'τέρου καl τΟ Φαρασα'ίκΟν ~στέρου. 

ΤΟ Επίρρημα τοϋτο λέγεται αUτό_{}ι καi Β.λλως τi 'στέρου (=πιΟ dργά}, 
ώς παρατηρεί δ συγγραφεUς Εν σελ. 68 τfiς πραγματείας του_ Κα&' ήμdς τΟ 

1 Λέγεται και ύστsszoii: ~σ" τδ μaσημέρι ύστaροίi χορταινlσκ~tt> (=ϋστερα &πΟ τΟ 
μεσημέQι). Βλ. Λαογρ. 11)40 



τε τοϋτο εlναι τΟ παλαιΌν ε'rι=άκόμη ι, Όπερ χρησιμοποιείται Ενταίi&α δπως 

τΟ άκόμη Lδιωματικώς συντασσόμενον μετ' έπι&έτου -θετικοϋ βα&μοϋ άντl 

συγκριτικοϋ. 'Ήτοι δπως εν Ί\ίακεδονίg καl ΘριJκη λέγεται άκόμη καλd άντl 

καλύτερα η άκόμη καl.ύτερα, οϋτως Ενταϋitα λέγεται τε ατέροv- τεστέρου αντι 

ύατερώτερα, άργότερα η άκόμη άργότερα. 'Επίσης τΟ ένταi'Η}α παρεχόμενον 

παράδειγμα τε τσ" &πάJ·ου (=πιΟ Επάνω) lσοδυvαμεί πρΟς τΟ έτι έr.εί έπάνω 
\ I • ' _(l_' ' ....... - ('Α 7 5 9) λ' ~ ι;; και σημαινει αJ'ωτερω, καυα παρα .!:.Ενοφωντι ν. , . εγεται «σ ..... ε· 

νοφών έβουλεVετο τί χρη ποιείν περl τοϋ έrι liνω στρατεύεσffαι>>, Εν&α τΟ έτι 

άνω λέγεται άντl τοϋ ανωτέρω η έτι ά1ιωτέρω. (Βλ. Kίihner- Gertl1 Graιnm. 
2,469 κ.έ.). 

Περl τοίi τε τούτου γράφει Εν συνεχείg ό ~Ανδριώτης τα έξης: <<ΤΟ τε 

τούτο φαίνεται σvγγενικΟ μΕ τΟ σύνδεσμο δS ποU χρησιμεύει μαζi μΕ τΟ σύν~ 

δεσμο (γρ. n'Jν πρό&εσιν) εlς σε φράσεις κα!Jώς: ζ' δε το μέρος μου (=&πο 

δικό μου μέρος.) κτλ. 

"Αν το ζ τοϋτο !Jεωρη&fi ζ< σ (κατα συμπνευματισμόν), ύπόλειμμα ούχl 

τflς προtJέσεως εlς, &λλα τflς άπό, τότε αί καταλεγόμεναι αUτό{}ι φράσεις Εξη

γοίJνται εUκολώτατα και ίκανοποιητικώτατα. ~Αφοίi είναι &ναμφισβήτητον 

Οτι τΟ π τfiς από προ{}έσεως τρέπεται πρΟ τού τ εϊς σ, είναι πολlι πιtJανΟν να 

τρέπεται όμοίως πρΟ τοίi επίσης Οδοντικού δ. ~Εξ Οσων δΕ γράφει περi τού 

πράγματος ό συγγραφεUς Εν σελ. 82 φαίνεται Οτι ή τροπiι αϋτη του π είναι 

γενικωτέρα. 

"Αν ταύτα καλώς λέγωνται, καl 1'Ί <<χτυπητη &ναλογία>> ηΊν όποίαν δfί

-&εν παρουσιάζει τΟ <<κρητικΟ δε τό ταχυdς μΕ τΟ φαρασιώσικο τε την έβίτσα>> 

και τα περl συγγενείας τού μορίου τε μετα τού δε λεγόμενα -&α εγκαταλει

φ&ώσιν. 

Ζ'- Η' 

'Ανηκείμενον με-ιαβα-ιικώv ρημά-ιων κα-ι~ ι3νομαστικήν. 

Σύν-ια;ις ύπο-ιελών προ-ιάσεων Η.νεv tοϋ οiκείου συνδέσμου. 

Όμολογουμένως <<dξιοπρόσεχτη είναι 1l χρ1iση τοίi τύπου τfjς δνομαστι
κης &ντl τοϋ τύπου της αlτιατικfίς για τΟ &νακείμενο>>, ώς γράφει ό Άνδριώ

της Εν σελ. 47. Καl Επιφέρει εlκοσιπεντάδα παραδειγμάτων δια τών όποίων 

πιστοίiται ό κανών, οίον <<ποίτσε ά σεισμός»=Εκαμε Ενα σεισμόν, «είσε ά 

υίός>>=είχε Ενα υ ίόν, <<χόρτασες ϋπνος>>=χόρτασες ϋπνον κτλ. 

Έν ύποσημειώσει δε παρατηρεί τα έξi\ς: <<'Η χρήση niς ονομαστικής 

1 "Έτι ύσrέροv>έτiστέgοv>Ατστεροv>τεστi!]ΟV: πρώtον μέν κατ' Εχ-&λιψιν τοu t 

ώς άτόνου, Επειτα δέ καtό. μετ-ά{}εσιν τοϋ άuzτιχοϋ ε μετιi τΟ τ, f\toι κατά ΠQολη

πτLκfιν άπαγγελίαν tοϋ τ. 

I 
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&ντl της αίτιaτικllς ... στΟν πλη-&υvτικΟ (ποlι φαίνεται πΟ)ς εlναι κal η &φε
τηρία τΥjς &ναλογικfiς επέκτασ1iς της καl στΟν ένιχΟ) εlναι γνωσηΊ καl &πΟ 
Cί.λλα νεοελληνικα ίδιώματα καl παρουσιάζεται 1lδη στα μέσαιωνικα ποιή
ματα ... ». 

Τα μΕν ϋ.λλα καλώς λέγονται. 'Αλλ' είναι πράγματι 1l εν τ φ πλη-&υντικό) 
άρι{}μό) χρfiσις τi)ς δνομαστικi)ς άντl της α'ίτιατικης «ή άφετηρία της άναλο
γικi)ς επέκτασ-ής της καl στΟν ένικό>>; Ήμείς &ρνούμεf}α τούτο άνυποστόλως. 
'Άν συνέβαινε τοϋτο, ιJα Υιτο κα-&ολικη ή χρi)σις τfϊς δνομαστικfϊς dντl 'ti1ς 
αlτιατικfις του ένικοίi ώς &ντικειμένου. Τούτο δμως δΕν συμβαίνει. Καl δΕν 
συμβαίνει ύπΟ &ρισμένας περιστάσεις. 

~Εξετάζοντες τα ύπΟ τοίi 'Ανδριώτη παρεχόμενα παραδείγματα, είς τα 
όποία καl άλλα δύνανται να προστcll·οίiν εξ αUτου τοϋ βιβλίου καl άλλοft-εν, 
βλέπομεν Οτι οUδε Εν παράδειγμα παρέχει τΟ dντικείμενον έναρ{}ρον. Βλέπο
μεν πρΟς τούτοις είς την έπομένην σελίδα (48) τΟ παράδειγμα «έσ' ά υίδς» 
(=Εχεις Ενα υ ίΟν) με τΟ &ντικείμενον κατ" δνομαστικην κατα τα προηγούμενα, 
άλλα κατωτέρω τfiς αύτη ς σελίδος «πfjε σΟν υίόν του» (=έπf1γεν εlς τΟν υίόν 
του) μ:Ξ τΟ dντικείμενον είς nlν αίτιατικήν, διότι τοϋτο είναι Εναρ-&ρον. Καt 
Ολίγον κατωτέρω «τό πεινασμένο στσυλλl τό φοϋρνο χάνει τα» (= ... χαλάει τΟν 
φοiiρνον) κατ" αlτιατικήν, Ετι δΕ «'σ τό λύκο τζό φοβεΊται» (=&πΟ τΟν λύκον 
δεν φοβείται), έν σελ. 48 καl 74 «νd Ιδώ τον δηλον>> (=να !δώ τον {jλιο) έν 
σελ. 73 «κά{}εται σόν κών του» (=κά-&εται στΟν κώλο του, είναι κα&ιστ6ς), 
Εν σελ. 74 «πfjρε τη χολήν του» καl «ό Θεός νd κρυέσn την καρδίαν σου>>, 
τουναντίον δΕ έν σελ. 51 «εlδαν ά νομdτ"» (=ε"ίδαν ε~α αν-&ρωπον) κατ~ 
δνομαστικΥιν (κατ' α!τιατικ!]ν &α i\το νομάτη ), Λαογραφίας 11, 135 § 37 
παροιμ. «ή μά σου σάν μου (=δταν) σέ γέννησε, σφογγδ:τος έφαγε», αUτό-&ι 
σελ. 150 § 256 «'πιέσα ά κλέφ>> (=Ι!πιασα ί!να κλέφτην) '. 

Έκ τούτων φαίνεται Οτι δΕν πρόκειται περl &ναλογικiiς Επεκτάσεως 
Εξ &φετηρίας τού πλη{}υντικοίi &ρι-&μού, &λλ~ Οτι είναι Ετερον έκάτερον. 

Ποία εΙναι ή αίτία τού φαινομένου τούτου, οUδεν δύναται να λεχδίj 
μετCι πει-&ανάγκης. "Ημείς φερόμε{}α πρΟς γνώμην τινά, τfιν όποίαν κατω·
τέρω {}α διατυπώσω μεν σκε;:ι:τόμενοι &ς έξης: 

"·Έχομεν ύπ~ Οψιν Ετερον φαινόμενον τοϋ 'ιδιώματος τούτου &ξιολογώ
τατον, περl τοίi όποίου γίνεται ό προσήκων λόγος ύπΟ τοϋ συγγραφέως Εν 
σελ. 51 τfiς πραγματείας του. Κατα τοiiτο αί τελικαί, αί εlδικαl καl α!. &να
φορικαL προτάσεις, αί συνδεόμεναι μετα της κυρίας δια τών συνδέσμων νά, 
δrι καl τοϋ dναφορικού ποV Εν τfi κοινώς λα/ωυμένυ, ενταύ{}α παρατάσσον-

: "Οτα\' τό dντικείμενον προσδιορ(ζεται ύπΟ έπιfi-έιοu, λέγεtαι έπίσης κα1:' αί· 
tιατικην (~αογρ. :1, 137 § 65),: «~Ο τi-]ν δεβ~σύνα του {}ωρε'l τΟρyο, όρτό ψvχf-ιν τζό 
δlόs'~ (=οποιοι; ζη μέ διαβολιες, δε\' ξεψuχQ: ευκολα). 
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ται ό:νευ τών συνδέσμων τούτων, οίον λέγεται «ά:τι:Ος ?'α1·όστη δεβοαύ1•cςj μ1} 
Vπάη (=11 &λεποiι έσκέφ-&η κατεργαριΕς να μην πάη), «~1·εκομπούμεοτε, μή 
φουσκώσουμε "σ τΟ ''ερδ» (=άνασκουμπωνόμαστε να μ1Ί μουσκευ-θ-ούμε &.πΟ 
τΟ νερό), «γρέψετε φύετε» (=κοιτάξετε να φύγετε), «τΟ κορίτσι {jγρεψε Ηι, 

' 'λ' ζ' ' ( ' ' ' Cf ' ))' δ' > ) το πουtι ι τ ο νι» =το κοριτσι παρετηρησεν οτι το που • ,ι εν ει ναι , 
«l~ει μfjνα, ζουλεύει τΟ χρό1•ο» (=ύπάρχει μijνας που τρέφει τΟ χρόνο), 
«εΙ δ' αν κορίτσι, κά{}ετ" άταεί» είδε Ενα κορίτσι δτι κά-&εται -έκεί). Καl τΟ 
άντl ύπο-&ετικοίi συνδέσμου J'd παραλείπεται : «μΎ; lfμουν έγώ, χd ψοφήσ"» 
(=liν δεν 1\μην εγώ, {}i; εψοφοϋσε). 

Καl παρατηρείται μΕν 1) σύνταξις αϋτη σπανίως εiς μεσαιωνικδ. ποιή
ματα, &ς δρ{}{ί)ς λέγει ό συγγραφεύς, προσcθ·έτομεν δΕ: καl ήμείς Οτι καl είς 
παροιμίας καl εlς δημοτικδ. (iσματα Ενίοτε, &λλ~ Εν τούτοις η παράλειψις του 

συνδέσμου αποκαθίσταται UπΟ της κοινΥίς &ντιλήψεως, τΟ 'ίνδαλμα δηλονότι 
τfις πλ1lρους συντάξεως σψζεται Εν τίl συνειδήσει τοίi λαλουντος, Εν Φαράσοις 
Ομως 11 παράλειψις του συνδέσμου &:ποτελεί κανόνα καl νοείται δ λόγος Ciνευ 
αποκαταστάσεως του συνδέσμου νοερώς. 

Νομίζομεν Οτι τΟ φαινόμενον τουτο δΕν είναι Ciσχετον πρΟς τfιν σύντα

ξιν τfίς δνομαστικfις &ντl τfις αlτιατικfις. "Όπως Εν τίi συνδέσει τών &:νωτέρω 
υποτελών προτάσεων παραλείπονται o'L &ναγκαίοι σύνδεσμοι, οϋτω καl τΟ 
aντικείμενον του ρήματος παρατάσσεται ανευ Εξαρτήσεως Εξ aυτου I Οταν δΕν 
επιβάλλη την εξάρτησιν το ι'iρ&ρον η ό επι&ετικος προσδιορισμός. 'Όπως εν 
τ1] συνδέσει τών :τι:ροτάσεων Ciνευ τών συνδέσμων Εξωτερικώς μόνον φαίνονται 
αΟται ανεξάρτητοι, ένc'ρ λογικώς είναι Εξηρτημέναι, διότι 11 μία συμπληροί 
την αλλην, οϋτω καl εiς τΊlν Εκδοχfιν του κατ~ δνομαστικην άνrικειμένου ώς 

συμπληρώματος τού ρήματος Ciγει f]μάς 11 /ιογικtl σχέσις καl ο\ιχl ή πτωτικiι 

κατάληξις. O'L σύνδεσμοι καl aL καταλ1lξεις &ποτελούσιν ΕξωτερικΟν τύπον τfις 
Εξαρτήσεως'. ς Ο πρωτόγονος Ciν-&ρωπος τοιούτους τύπους δΕν είχεν. 'Ήτοι 
τών δύο τούτων φαινομένων 11 αlτία είναι 1) αυτή, πρωτόγονος κατάστασις 
έξαρηlσεως Εννοιών καl διανοημάτων δια nlν μακρδ.ν &παιδευσίαν καl δια 

τfιν σύγχυσιν, τi}ν όποίαν Επιφέρουν o'L με-&~ ών Επικοινωνοϋσι ξενόγλωσσοι. 

Θ' 

~ Αναφορικ1) πρότασις π_ροσδιορtζουσα 8ναρ{}ρον ούσιασtικόνJ προzασ· 

σομένη αύtοϋ. ΤΟ ιiναφορικΟν μόριον τcU. 

"Εν σελίδι 48 &ναγινώσκεται <<<0 &ναφορικΟς προσδιορισμΌς &ντl να 

άκ-ολου-&fι στΟ οίΊσιαστικΟ που προσδιορίζει, δπως συμβαίνει στi)ν κοινfι 

1 Βλ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι Γενικfις; ΓλωσσικfΊς 447 κ.έ. 
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Νεοελληνική, προτάσσεται, π.χ. κωιεί τοϋ εlπες κατζία (=&ρκοUν τα λόγια 

που ε1πες), τοϋ 1ιεγκώ&ει ό νομάτ' (=ό Ciνf.tρωπος που γυρίζει), τοϋ τζο 

τρώ' σκ6ρdο ό νομάτ' (=δ Ciν-&ρωπος που δΕ:ν τρώει σκόρδο) ... >>. ~Ακολου
-&ουv καl Ciλλα τινα παραδείγματα. Τελευτών δε λέγει δ συγγραφευς Οτι ή 

σύνταξις αϋτη προέρχεται &πΟ Επίδρασιν τfjς Τουρχικfις καl παραπέμπει εΙς 

τον R. Da>vkins (Modern Greek ίη Asia Minor, σελ. 201 κ.έ.), οστις 

πρώτος Εδίδαξε τούτο. 

~Εν πρώτοις παρατηρουμεν δτι εLς ηlν κοινώς λαλουμένην •Ελληνικ1lν 

oVχl οΊ.αδ1lποτε &:ναφορικ1l &ντωνυμία &κολου{}εί τΟ ούσιαστικόν, εLς τΟ Οποίον 

&ς εLς δεικτικΟν αναφέρεται. ~ Ακολου.f}εί Οντως τΟ δεικτικΟν ΥΊ ουσιαστικΥι άνα

φορικΥι &ντωνυμία ό όποίος~tj όποία-τΟ όnοίον κal τΟ &ντικαcθ'Lστών αυηlν 

εLς παν γένος, &ρι{}μ0ν καl πτώσιν άναφορικΟν Επίρρημα δπου η πού (η 

ποϋ). A'L Επι-&ετικαl δμως &ναφορικαl &:ντωνυμίαι ~σος-όσοσδήποτε, ΟποJ.ος
όποzοσδήποτε συνη-&έστατα άναφέρονται εlς δεικτικΟν Επιτασσόμενον, οίον 
λέγ'εται: «δσοι η όσοιδήποτε tiν{}ρωποι έρχονται» καl «δποJ.οι η όποzοιδή

ποτε καί liν εί11αι οί Uν.f}ρωποι» κττ. 

~Αλλα καl αν περιορισftώμεν είς τi}ν χρfισιν τοϋ &:ντικα-&ιστώντος τfιν 

ο\Jσιαστικ1lν &ναφορικ1Ίν &ντωνυμίαν Επιρρήματος τού (=πού η ποV) εLς τΟ 

Φαρασa·ίκΟν ίδίωμα, διερωτώμεθ-α, εlναι πράγματι δάνειον ΤουρκικΟν η 

μΊlπως συμβαίνει τουναντίον η μ1lπως είναι τυχαία σύμπτωσις; Θα επρεπε 

νU. Εξετασ1'tίϊ τΟ φαινόμενον τούτο ύπ~ &:v't'Ί-ρώπου. γνωρίζοντος ηlν Άραβικ1Ίν 

καl τΥιν ΠερσικΊlν γλώσσαν, εκ τών Οποίων, μάλιστα κατάγεται 11 Τουρκική, 
αν δηλ. 1) τοιαύτη σύνταξις εlναι καl ~ ΑραβικΥι 11 Περσικ1l. 

Πάντως δμως εlς ηlν &ρχαίαν Έλληνικ1lν γλώσσαν δεν εlναι άναγκαίον 

να προηγΥjται τΟ δεικτικόν, εlς τΟ Οποίον &:ναφέρεται 1) &ναφορικΥι &:ντωνυ
μία, πολλάκις Επεται. Οϋτω π.χ. τΟ παρεχόμενον παράδειγμα: «κανεί τοϋ 

είπες κατζία» (=&ρχοϋν τα λόγια που είπες) δύναται να &ποδο-&U εLς την 

&:ρχαίαν με nlν αυηlν σειρU.ν τών Ορων τfις προτάσεως: «ίκανοί είσιν, οϋς 
εlπας λόγους», καl τΟ Εν σελ. 66: «τοiί 'υρεύκε ijτovv dτδ» (=αυτΟ ήταν 

που ζητοϋσε) &ποδίδεται: «δ εζήτει, τοϋτ' ήν», κα-&U: εlναι συντεταγμένον τΟ 
γνωριμώτατον παράδειγμα Ξεν. ~Απ. 1,1,1: «οϋς 1} πόλις νομίζει {}εοVς, 

ού νομίζων». Εlναι δε t'Ί σύνταξις αϋτη παλαιοτάτη, οίον ~Ιλ. Ρ 640: «εrη 
δ~ δστις έταίρος άπαγγείλειε τάχιστα». 

~Αλλ" 11 Φαρασα'ίκtl αϋτη σύνταξις παρέχεται καl Ciλλως, οίον «τού τCΟ 

τρώ~ σκόρdο ό νομαr\>=(κατΟ: την σειράν): <<που δεν τρώει σκόρδο δ Ciν1'tρω

πος>>. ~Ενταϋ-&α τΟ δεικτικΟν λέγεται Ενάρ-&ρως, olS Εν εΚ α δΕν δύναται να &πο
δο-&1] εlς τΥJν &ρχαίαν Επίσης Ενάρ-&ρως. ΔΕν δυνάμε-&α Ciρα να ύπο-&έσωμεν 

δτι ό τύπος τfις συντάξεως ταύτης κατάγεται Εκ τfις &:ρχαίας. Δύναται δμως 

να sχη ι'iλλως. 

Παρέχεται Εκ Φαράσων ή παροιμία : «το_ϋ δάκνει τό στσυλί, τζό άλεί»= 
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πού dαyκάνει τΟ σκυλί, δkJ' γαυγίζει, &:ντί: τό οκυλl ποV dαγκά1ιει δε γαυ

γίζει, Επίσης: «τοV φέκνει τό ψάρι, ένι μεγα»=πού ( ξε)φεύγει τό ψάρι, εl1ιαι 
μεγάλο, αντί: τΟ ψάρι ποV (ξε)φεύγει εlJ•αι μεγάλο 1 • 'Ήδη δυνάμε&α να 

συμπεράνωμεν δτι δΕν είναι δύσκολσν ή μορφη αϋτη τών παροιμιών νδ. 

Εχυ προέλ&ει Εκ παλαιοτέρας μορφfις: *«rό οταυλί, τοϋ δάκJιει, τζό άλεί)} καl 

*«τό ψάρι, τοϋ φέκνει, έι·ι μέγα», μεrεβλή&ησαν δΕ είς τfιν παραδιδομένην 

μορφην κατό. τΟ σύνη-&ες Εν τψ ίδιώματι σχ?jμα: τΟ ζεστό ό U.ι•εμος, rO παλό,, 
ό χωρίος, τό μέγον ό υίό;, τό σόιι ό τατaς κττ., κα{}~ δ προηγείται τοϋ Ενάρ

&ρου ουσιαστικοU ό προσδιορισμΟς αϋτοϋ 2
• 

CH τάσις αϋτη τών λαλούντ.:ον Ενταίί-&α, πρΟς τiιν πρόταξιν του προσδιο· 
ρισμοϊi, παρατηρείται καl Εν Ciλλοις, οίον λέγεται: «τού Μάρτι τd δέκα))= 

η δεκάτη Μαρτίου (σελ. 71), «τοϋ στοϋ το ψάρι>> (1i γάμπα, αuτό{}ι), δηλ. τοϋ 
δστοϋ ή ψόα ', «Θεοϋ νομάτ'» παρa Dawkins, εν{}' &ν. (σελ. 461)=<'iν{}ρω

πος τού Θεοii, &γα&ός. Πρβ. καΙ. τΟ πρωitύσrερον: «κλαίει τσaι κάται» (σελ. 

73}=κλαίει και κάfJεται &ντl τοϋ συν11itους: <<κά&εται και κλαίει>> (=διαρ

κ&ς κλαίει). 

Πάντως, Εξ δσων Εχομεν Ενωπιόν μας, οUδεlς δύναται να είναι βέβαιος 

περl τΥjς καταγωγfjς τΥjς συντάξεως ταύτης. Άλλ" αν λάβωμεν ύπ" Οψιν δτι 

κα\ εν Πόντφ παρατηρείται α{)τη, κα{}ι'< μαν{}άνομεν εκ τοϋ βιβλίου (σελ. 85), 
οίον λέγεται Ενταύθ-α: «ξεβάλλει τΟ φόρυJ•ε τΟ ροϋχο» &ντί: <<ξεβάλλει τδ 

ροϋχο, τΟ φόρvvε» &α διστάσωμεν Ετι μάλλον να άποδώσωμεν αύτΥιν είς 

ΤουρκικΟν δάνειον ώς Επραξεν δ Dawkins. ΔΕν πρέπει πρΟς ταύταις ,.α λησμο
νοiJμεν δτι ξέναι λέξεις εϋκόλως προσλαμβάνονται δια ηlν Επιμειξίαν, συν

τάξεις δμως δυσκολώτατα. 

Κατα ταίίτα ή μ€ν σύνταξις κα{}" Ίlν τΟ &κολουίlούν οl!σιαστικΟν λέγεται 

Ciνευ Ciρί}ρου : <<ίκανεί του εlπες κατζίω> δύναται να Exu κατα τiιν άρχαίαν 

•Ελληνικiιν σύνταξιν, «οϋς ~j πόλις νομίζει {}εούς, ού νομίζων», ή δΕ σύνταξις 

κα&~ tlν τΟ άκολουitοiiν οUσιαστικΟν λέγεται μετ" Ciρί}ρου «τοϋ δάκνει τό 

στσυλl τζό άλεί>) δύναται να Εχu κ α τα μεταγενεστέραν ρύ&μισιν, κα{}" tlν προε

λήφ{}η μεν δ προσδιορισμος τοϋ δάκνει, ύπεχώρησε δε το προσδιοριζόμενον 

τό στσvλl Εκ τΥjς κανονικfις σειράς: «τό σzσυλί, του δάκνει, τζδ άλεί». 

ΠρΟς τούτοις {}εωροϋμεν άναγκαίον να ε'ίπωμεν, 11ν Sχομεν γνώμην περί 

τοϋ άναφορικού τοϋ, είς τΟ Οποίον πι-θ-ανώτατα ,<Jα προσκόψτι δ άναγνώστης, 

' Βλ. Λαογραφ(ας τομ. 11 (1930) σελ. 148 -149. 
~ "Έχομεν ύπ' Οψιν ότι ή σύνταξις αίίτη ε! ναι γενικωτέρα: τά παλιά τα χρό,.ιa, 

& καλόμοιρος ό Γιάvvης, d ψrωχός δ Φlλιππας κττ., &λf,α δεν άποτελεί κανόνα. 

s Φαίνεται Οτι είς τfιν φράσιν ταύτην σημαίνεται τό τijς κ\•ήμης όστοϋν (βλ. 
σελ. 56). 'Άξιον παρατηρήσεω; εtνω δ τι ένταϋ-&α Ο)νομάσ{}η ψάρι t< ψοάρ_ιοv< ψόα) 
συνεκδοχικΟΟς και ό μϋς t;fις κνήμης (καl τοίi βραχίονας, σελ. 62) άπΟ τοίi. ψοtτοtι μυός. 
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διότι Ciλλως καl ύπΟ τοίί Dawkins γράφεται μετ~ Οξείας εν τίi Εκδόσει τών 

παροιμι&ν του 'Αναστασίου Λεβίδου Εν Λαογραφίας τόμφ 11 (1930) 148 
κ.έ. καl Εν τψ μνημονευ&έντι βιβλίφ του σελ. 176 § 320 γράφει αUτΟ Επί

σης, μετ~ Οξείας καl λέγει δτι ίσοδυναμεί πρΟς τΟ τΥjς νεωτέρας "ΕλληνικΥjς 

ποϋ. "Ο δΕ συγγραφεl!ς τΥjς πραγματείας, περ-l ής ό λόγος, παρέχει Εν σελίδι 

66: τοv=ποu (&ναφορ.) ... » μετ' οξείας, επίσης καl εν τψ πίνακι (σελ. 101), 
Εν τϋ παραγράφφ δέ, nlν Οποίαν 1lδη Εξετάζομεv, γράφει τοiί μετα περι

σπωμένης εlς πάντα τα παρεχόμενα παραδείγματα. <Επομένως άμφιβολία τις 

ύπάρχει περl τΥjς φι'iσεως του λεξιδίου τούτου. 
'Έχομεν nlν γνώμη ν δ τι τΟ τοϋ τούτο είναι άρχαιότατον γλωσσικΟν στοι

χείον διασωt1Εν Εν τψ Lδιώματι τών Φαράσων. Είναι γενικη τfjς &ναφορικΥjς 

άντωνυμίας δ- fj- τό, Εξελιχ{Jείσα είς ΕπιρρηματικΥιν χρΥjσιν, κα&α &κριβώς τΟ 

ποV, δπερ Επίσης χαρακτηρίtπαι &ρχαιοτάτη γενικΥι τΥjς αύτΥ}ς &ντωνυμίας, 

εΊναι αρα τΟ τοϋ καl τΟ ποϋ άδελφοl τύποι 1
. ΔΕν πρέπει δΕ να νομίση τις 

ηlν διάσωσιν ταύτην άπίίlανον, διότι Επίσης διασψζεται Ενταύ{}α καl ή δνο

μαστικΥι ταύτης ύπΟ τΟν τύπον δτις, δηλ. ύπΟ τΟν τύπον, τΟν όπο ίον παρέ
χει δ cιΟμηρος, οίον είς ηlν γνωριμωτάτην φράσιν' «δτις τοιαVτά γε §έζοι», 

Οϋτω παρέχει δ ~Ανδριώτης Εν σελ. 58: «δτις (δστις), αίτ. δτινα, δποιος>>, 

ετι δε κα'ι «δJ•dιJ'α ποίΟJ' (δντινα ποίον) δποιονδ1lποτε\>. Διασc{1ζεται δΕ καl ή 
&άριστος άντωνυμία, οίον Εν σελ. 59 παρέχεται 11 παροιμία: «τlς σπέρνιι 

τσαi τlς {}ερίζει»=αλλος σπέρνει καl U.λλος -&ερίζει. 

Καl Ciλλα δύναταί τις να καταλέξυ έκ της πραγματείας ταύτης άρχαιό

τατα γλωσσικα στοιχεία' οίον διεσώ{}η τΟ Επίρρημα διχώς (περισπώμενον} 
ύπΟ τΟν τύπον fJεχοiίς 2 καl μάλιστα συντασσόμενον μετα γενικfiς, καitΟ: καl 

δ συγγραφεUς παρετήρησε, οίον «ffεχοϋς στσυλοfi>>=χωρlς σκυλl (σελ. 49)ι 

ή αίτιατικfι τοίί κατά τι, οίον «πονώ την τζοιλία μου» (αl!τό{}ι), τα Ονόματα: 

τελέτρι=κοπίδι, σμίλη (σελ. 62) Εκ τοίί *τερέτριοJ•<τέρετρο1•=τρύπανον, 

χαλτζ1=καζάνι (σελ. 38, 62 κ.α.), ΕΚ τοϋ χαλκiον=το ΕΚ χαλκοϋ &γγεϊον, το 
ρi\μα ζέω=βράζω (σελ. 57 ,62), οπερ Όμηρικόν, το δρεύω=ποτtζω, εκ τοϋ 

άρδεύω, καl τΟ παράγωγον δρέψιμον=πότισμα, Εκ τοϋ tiρδεvσις (βλ. Βασ. 

Φάβην εν Λεξικογρ. Δελτ. 1, 101 καl Ίστορ Λεξικον εν λ. άρδεύω), μα
σωτijρες (-μασητijρες) Επl τών Οδόντων, δι~ ών κατ" Εξοχfιν γίνεται 11 μάση

σις, τών τραπεζιτών. Καl Ciλλα δύναταί τις να 11-ησαυρίση Εκ τοίί βιβλίου τού

του άρχαία μ1l μαρτυρούμενα ό:λλο-θ·εν Εκ των γνωστών ίδιωμάτων. Τούτου 

ι Βλ. Β r u g m a η η· Τ h u m b, Griechische Grammatik σελ. 295 § 3, πρβ. 
δΕ: κα~ σελ. 285 § 283, α, εvtt-α διδάσκεται Οτι "t0 ποϋ καi τό τοiί εtναι τfjς αύτης 

έτυμολογικijς &ρχijς. 

2 'Αντί iJBχoVς περιέμενέ τις iJByoϋς, κα<&ά έν Πόντφ λέγεται {Ηyως άντ1 δlχως 

(Βλ. Β α σ. φ ά β η ν έν Λεξικογρ. Δελτ. 2,95), παρέμεινε δΕ άτελiις ή άντιμετά-&εσις 
-ι;οϋ fιχου κα-&ό. εtς τΟ ΦύΟιος άντ1 Φύr:ιος έκ τοϋ ΠύίJ,ος (Βλ. α'ύτό-6-t σελ. 88). 
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εvεκα δυνάμε&α να μ1Ί δυσπισηlσωμε-ν είς τiιv &ρχαιότητα του άναφοριχοϋ 

Επιρρήματος τοϋ=ποϋ. 

τα άνωτέρω Εξετασftέντα Εννέα {}έματα εlναι αναμφισβητήτως πολλού 

λόγου Ciξια και δλως ίδιωματικά. Κατωτέρω Εξετάζονται τρία μικρα ζητημά

ηα, περιλαμβανόμενα είς τΟ Εξετασθ-εν κεφάλαιον τών συντακτικών φαινομέ

νων, 00ς &μελέστερον μάλλον καl μετιl σπουδΥjς συντεταγμένα. 

Ι' 

Td devηηκd μ,6eια δi>ν και μι'Ι ώς πeοκλι<ικά.-ΈyκλιτιχιΧ 
κα! Πρcχλιτιχο\. 

ΔΕν λέγεται μετ' &κριβείας Εν σελίδι 47 δτι είς ηΊν κοι·νώς λαλουμένην 

γλώσσαν «τΟ &ρνητικΟ μόριο δέχεται τΟν ισχυρότερο τόνο τilι; φράσης>>. 

Άπαγγέλλων τις Ciνευ Επιτηδεύσεως τας φράσεις: «τd μικρd δΕν ήffελε, τd 

μεγάλα γύρευε» ι και «σήμερα δ8ν 8χομε καιρδ» είναι τ& ν άδυνάτων να 

τονίση τΟ δεν ισχυρώς, διότι φυσικώς είναι &δύνατον να &παγγείλη τις δξlιν 

τόνον είς δύο Εφεξfις συλλαβας Εν άφελεί λόγψ· δΕν είναι δΕ δυνατΟν νd το

νισ1Jοϋν &σθενώς τα δύο &κολουθ·οϊiντα ρ1lματα ήfJελε και έχομε. 

~Αλλιl καl αύτη αϋτη 11 ύπόστασις τού δiν διδάσκει 1lμάς δτι είναι λέξις 
Ciτονος. "Ότε 1Ίφανίσ&η η- Επιτατικiι .σημασία τού οVδένι Εξ ο.Ο προΥjλftε τΟ 

δέν, δτε δηλ. τΟ οVδΕν δΕν διεστέλλετο τού oV και τΟ ούδΕν κοιμάται κατέστη 
ίσοδύναμον τψ ού κοιμάται 2 

I Ετί-θ-ετο πάντοτε πρΟ του Q1lματος ώς προκλι

τικΟν και οϋτω 11 &ρκτικiι συλλαβiι αUτοU oV- έξέπεσεν, δπως καl τΟ &ρκτι

κΟν l- τού ίνα," τΟ ό- τού όψε>ψε>ψές, δπως τΟ Ciφες Sγινε α,, το· {}Βλει να 
Sγινε fJενd>{}ά. Πάντων τούτων ή συγκοπ·(j συνετελέσ{}η, &φοϋ πρώτον κα

τέστησαν γραμματικflς σχέσεως δηλωτικα και οϋτω προκλιτικά, tlτοι άτονα. 

Καl τΟ &παγορευτικΟν μ'~}, δπως τΟ δέν, τίftεται πάντοτε πρΟ τοϋ ρήμα

τος καl είς τΟν τόνον α1Jτοϋ Vπάγεται, οίον μή φεύγετε η νd μη φύγετε, 

δπως δΒν φεVγετε .. Είς τΥ)ν Εκ τοϋ Εϋαγγελίου κοινολεκτουμένην φράσιν: 

«μη κρίνετε, ίνα μη κρι{Ηjτε» δ πρωτεύων τόνος κείται έπl τού κρlνετε καl 

τοϋ κριfJijτ~, τΟ μη είς &μφοτέρας τdς προτάσεις Εχει δευτερεύοντα τόνον. 

Μόνον δταν Εξαίρεται 11 εννοια τf1ς &ρνήσεως η τijς άπαγορεύσεως, δύνατάι 

να κείται ό κύριος τόνος Επl το-υ &ρνητικού. Τοϋτο δε συμβαίνει ίδίg Εν άρχ-ίl 

λόγου καl Εν κυρίq; προτάσει. 

ι <Η φράαις αϋτ;η εί·ναι 8μμετρος, ω,λά δέν άπαγγέλλει τις αύτi]ν S<αtCt πδeας. 
~ Βλ. Κ ό ν τ ο,, ~ν 'Λο&ηνι'iς 19 (1907) 413 κ.έ. εν-&α γίνονται παραπομπαί. χαί. 

ιtς τ.Ον Μαuροφρίι&ην .καί τόν _Κοραfjν περt του ούδέν=Μv. 
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Έπανορίtώσεως χριlζει καl ό χαρακτηρισμΌς του τζδ ώς έγκλινομένου, 
οίον εΊς την παρεχομένην φράσιν «τζο χόρτααες>>, δπου τοϋτο απαγγέλλεται 

Ciνευ τόνου. 'Έγκλισις σημαίνει μεταβίβασιν του τόνου &.νωτέρω ε'ίτε έπl τfiς 

αUτfίς λέξεως ε'ίτε έπl τfjς προηγουμένης.~Ενταϋ&α δμως πρόκειται περl &ποβο

λiiς τοϋ τόνου καl ύπαγωγΥ]ς τijς λέξεως εΊς τΟν τόνον τfiς Επομένης. Τοϋτο δΕ 
λέγεται πρόκλισις. "Επομένως επρεπε νΟ: χαρακτηρισ&ϋ τΟ τζδ ώς προκλιτι
κΟν καl ουχl έγκλιτικόν. 

Έν τούτοις ύποπτεύομεν μ1lπως δ Άνδριώτης, χαρακτηρίσας τfιν λέξιν 
δτι έγκλίνεται, μετεχειρίσ{}η αUnlv ύφ' 11v εvνοιαν έκλαμβάνει τΟν Ορον 
tyκλινόμενα δ ~Ηρωδιανός. Διότι ό δρος προκλιτικd Επl τΥjς σημασίας ταύ

της fιλέγχ{}-η ·δπΟ τού Κόντου ώς o1Jχl εUστοχος (&λλ' ό 'Ανδριώτης Κοντικός! 
το, ~a ' 1) 'Ο δ ' Cf <:; ., " ... ., σον καυυστερημενος. . πωσ ηποτε ομως ο οντως αστοχος ουτος ορος 

κατίσχυσε και Επεκράτησεν. ·ο Brugmann, τΟν όποίον ό Άνδριώτης ftα 
προετίμα μυρίων Κόντων, Επανειλημμένως γράφει Εν τίi ΓραμματικΌ του 
Proklise, proklitisc!J κτλ., καl δ Χατζιδάκις επίσης. 

ΙΑ' 

•Η οvομ,αστικ'ι dv<i <fiς κλητικής. 

~Εν σελίδι 47 &ναγινώσκεται: <<Ί-Ι δνομαστικιΊ συχνα παίρνει τ1Ί {Ι-έση 
τΎjς κλητικijς, π.χ. έ δεφός! (=8 &δελφέ), κόι•εσ' τd δω·dάρε σου, l! dπός! 
(=&κόνισε τα δόντια σου, άλεποϋ}>>. Και κατωτέρω ε vίό μου, &vτl τού ω 

υίέ μου, άπΟ τiιν δνομαστικiιν ό υίό μου. 

Και Επι τούτοις: <<Πρόκειται για σύνταξη που μαρτυρείται καl στΥ)ν 

άρχαία "Ελληνικ1l, π.χ. ες dγορiiς lj πό19ε1·, ~fαέξη•ος; Πλάτ. Μενεξ. 1, σέ 
rοι λέγω, ό ΚαρίωJ', άι•άμεινον ~Αριστοφ. Πλ. 1099, καl σηΊ μεσαιω-νική, 

π.χ. τ! {}έλεις, ή {}υyάτηρ μου, το φwς τwν δφ{}αl.μwν μου; Λύβ. Ροδ. 1991 

(eκδ. Wag·ner), καl συνηJίζεται σήμερα σε πολλa νεοελλ. ιδιώματα». 
Ταύτα βεβαίως γράφονται δια τ1)ν ίσωρίαν τijς χρήσεως. ~Αλλ' είναι 

άρκετά; ~Έπρεπε να dνέλθτι ό συγγραφεUς μέχρι τού "Ομήρου, fx του όποίου 
{}(t Ελάμβανε τΟ γνωριμώτατον Εν Ίλ. Γ 277 : «Ζείί πάτερ ... 1}έλιος {}' 8ς 
πάιιτ' Εφορ{j.ς», καΙ. Εν ~Οδ. Τ 406: «γαμβρός Εμός fJύγατέρ τε, τίffεσ{Υ όνομα 

δrτι κεν εί'πω». Βλ. πρΟς τούτοις καl Αίσχ. Άγ. 1081: «Άπόλλων Άπόλ
λωJ' δ.γυιiiτ(α)», ΕVρ. "Ηρ. 372: «σοl δ' ώ κακόφρων ά1·ας» &ντl ω κακό

φρον δ.1·α, ~Αριστοφ. "Ιππ. 274: «ih πόλις καl δijμ~, ύφ" οίω)' {}ηρίων γα

ατρίζομαι». Καl &λλαχου τών ποιητών, Εξ οίi φαίνεται δτι ή χρijσις αϋτη ή.το 

δημοτικωτέρα κατd τους δοκίμους χρόνους. 

Καl άκόμη άνωτέρω {Μ f1δύvατο να &νέλ{}τι ό συγγραφεUς Επικαλούμενος 

τfιν διδασκαλίαν τών περl την "Ινδοευρωπα'ίκ1Ίν γλώσσα-ν διατριβόντων, 
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δτι καl εlς ταύτην έλαμβάνετο 1'1 δνομαστικη &ς κλητική. Καt Εκ τfίς 

Καινής Δια&ήκης &α Ίiδύνατο να καταλέξη τινά, ο!ον Ίω. 13, 13 
«ύμείς φωνείτέ με, δ διδάσκαλος, ό κύριος και καλ.ώς λέγετε» &ντl διδά-

. λ ' " 1 
_Q 17 25 ' δ' 1 ~ 1 ~ ., σκα ε, κυριε, αυτουι , «πατηρ ικαιε και σ κοσμος σε ουκ εγνω», 

Ματ11. 11, 26 «ναi δ πατήρ, ότι οϋτω; εύδοκία έγένειο έμπgοσ{}έν σου» 

&ντl ναί, πάτερ, κτλ. Καl έκ τfΊς Ciλλης έχκλησιαστικfις παραδόσεως, οίον «κύ-

ριος ό ΘεΟς η~ uών» &.ντ:l κύοιε Θεε {ιuών, καl τΟ κα&" έκάστην λεγόμενον ' ' "" . 
καl &κουόμενον «f1γιο:; δ Θεός, δ.yιος ίσχυρός, δ.yιος dfΜνατος, έλέησον 

ήμδ.ς» dντl Ιiγιε Θεέ κτλ. 

Οϋτως ό &ναγνώστης {}U εlχεν Εν βραχυτάτη περιλήψει τΥιν ίστορίαν τi}ς 
δνομαστικΥjς ώς κλητικfις, ώς εχει κατωτέρω (σελ. 52 κ.έ.) η)ν Εστορίαν τοϋ 
συνδέσμου δτιι εLσάγοντος εU&Uv λόγον, &πΟ τΥ}ι;; παλαιοτάτης μαρτυρίας μέ

χρι σήμερον. 

ΙΒ' 

μοϋ εlπε- μέ εlπε, μοϋ φαίvε11αι- μ'έ φαίνε-ιαι, 

μο'ίι καίει 1ί1}v καρδιά- μέ καίει τιfιν καρδιά. 

'Εν σελίδι 50 &ναγιvώσκεται : <<
01

0πως καl σΕ ϋ.λλα βορειοανατολικCι 

lδιώματα της νέας <Ελληνικfις, Ετσι καl στΟ lδίωμα τών Φαράσων η αϊτια

τικΥι Εχει Εκτοπίσει τη γενικΎι ως Εμμεσο &ντιχείμενο πολλων ρημάτων πoiJ 

στΥιν κοιν1) ΝεοελληνικΥι συντάσσονται μΕ γενική, π.χ. νά σε δώσω (=ν&. σοϊi 

δώσω), vά σε φέρ' (=να σου φέρη), είπειι dα τΟν lί.ι•dρα τς (=τα είπε του 

&ντρός της):Η σύνταξη αUτη εlvαι μεσαιωνική: άπλ(hι•ω ούχ εύρίσ%ω σε μιλω 

σε, ού μιλείς με Α. Κομν. Ποιήμ. παραιν. στ. 18 κτλ.». 
<Ως διατυποίiται δ κανcΟν Εννοεί τις Οτι τΟ 1·d σε δώσω προfιλιΊ-εν Εκ του 

11ά σου δώσω κατ" &ντικατάστ..χσιν τής -γ'ενικf}ς, καl τΟ μεσαιωνικΟν «μιλώ σε, 

ού μιλείς με» έκ τοίi «μιλώ σου, ού μιλείς μου>>. ΆλλΟ: τούτο προφανώς 

είναι ατοπον. "Ενδέχεται νCι Ετυπώ-θ·η Εκ παραδρομiϊς γεJιικη &ντl δοτική, 

όπότc καλώς {}U. είχον τα dνωτέρω παραδείγματα_ .. Άλλα τΟ τέταρτον: <<o'L 
πισcικοl σε τά 'κλεψαν οί άλλοι ... έπijραν σέ τα δ'λα» παραμένει dπροσάρ

μοστον πρΟς τΟν κανόνα. Καl ώς πρΟς μΕν τΟ ρfjμα έπijραν του παίρνω 

(=&φαιρ&) η σύνταξις αUτοίi μετα διπλfις αiτιατικfις δύναται να Εχη κατ" 

&ρχαίαν παράδοσιν ώς στερητικού ρήματος. 0\Jδεlς λόγος επιβάλλει να ~πο· 

{]έσωμεν δτι προηγήθ-η 1'Ί μετd γενικiiς καl αiτιατικfiς σύνταξις αυτού, Εξ fiς 

άνέκυψεν Εκ ν.έου t'Ί μετ&. διπλης αίτιατικfις σύνταξις. ~Ως πρΟς δΕ τΟ έκλεψαν 
τοίi κλέπτω, επειδη ή συνή-θ-ης σύνταξις τούτου είναι μετα γενικfjς καl αί· 

τιατικΪ)ς, κλέπτω τινός τι, 1l αiτιατικi} τού προσώπου κατd η)ν Lδιωματικi}ν 

σύνταξιν &ντικατέστησεν την γενικήv. ΚατΟ: τα1iτα 1'Ί &.τοπία τοϋ κανόνος είναι 

προφανής. 

'· ! 

--1 
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ΤΟ πράγμα άδρομερως εχει ως έξης: Πολλών ρηi.ιάτων, συντασσομένων 
μπα δοτικ1ϊς του Εμμέσου αντικειμένου, οίον τών λεχτικών καl τών δόσεωc 
σημαντικών, η δοτικη αϋτη εlς μf:ν τα Μακεδονικά, Θρgκικα καl Μικρασια: 
τικα ιδιώματα dντικατεστάftη ύπΟ τής αtτιatικ11ς, είς δΕ τd ιδιώματα ηΊς 
Ciλλης Έλλάδος κατα τΟ πλείστον &ντικατεστά{}η ύπΟ τΥiς γενικΥiς, οίον Εν
ταίiι~Jα μΕν λέγεται «fJd μοϋ δώσυ», «1Jd μοϋ πfί» Εκεί δΕ- «{}d με δώ(η]», 
«!Jd με π[j» (&:νευ τής ίδιωματικής dπαγγελίας τών βορείων ιδιωμάτων). 
Φαίνεται δΕ δτι 1'Ί &ντικατάστασις αϋτη τΥiς δοτικ1ϊς τοϊiτο μΕν εϊς αϊτιατική'V, 
τοίiτο δΕ εiς γενικΥιν 1lρχισε καί εβαινε κατα τΟ μαλλον η ήττον παραλλή
λως, πάντως δΕ &νεξαρτήτως &π" άλλήλων. 

Άλλ&. καl ρημάτων, ?J.λλως συντασ'!ομένων παρα τοίς παλαιοίς, τΟ 
εμμεσον &ντικείμενον συντάσσεται σ1lμερον μετα αlτιατικfjς μΕν εlς τd άνω
τέρω iδιώματα, μετ&. γενικi)ς δΕ είς τd πλείστα τών νοτίων, π.χ. ένταίi11α 
μΕν λέγεται <<μοv κλέβει τd βιβλία>>, Εκεί δε «μi κλέβει τd βιβλία»· 8π(σrjς 
«μου κρατεί τΟ χέρι»~«μέ κρατεί τU χέρι», «μου κα{ει την καρδιά>>,-«μi 
καίει τΥ;ν καρδιd» καl dλλα Ομοίως. Καl η διαφορα α\Jτη τfις συντάξεως 
πρέj[ει να ι~·εωρη{}fj 00ς παραλλ1lλως προκύψασα. ~Αλλ" εΙναι προφανΕς Οτι 
το ζήτημα χρήζει 8κτενεστέρας μελέτης. Πάντως βλ. Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ 
1, 470 κ.ε. Γεν. Γλωσσ. 423 κ.Ε. 431 κ.Ε., ~τι δε Μ. Τριανtαφυλλίδην ~ν 
Νέας 'Εστίας τόμ. 20 (1936) σελ. 1468, δστις παρέχει κα\ τiιν &ναγκαίαν 
βιβλιογραφίαν. 

Καl ταίiτα μΕν &ναφέρονται εlς τΟ συντακτικΟν μέρος τοίi lδιώματος, 
κα11d Εν dρχfi εϊπομεν. "Αλλ&. καl εlς τd λοιπd κεφcί.λαια το~ βιβλίου περι
λαμβάνονται άξιολογώτατα φωνητικα φαινόμενα, τα όποία {]δ. f:ξετάσωμεν εν 
πραγματεί(t ήμών γενικωτέρg. 

Έν Άilήναις, Νοεμβρίου μεσοϋντος 1948 
ΒΑΣ. ΦΑΒΗΣ 



Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΏΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΙΔΙΩτΙΚΏΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝτΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 

'Ήδη ό &πόστολος Παi!λος (Α' Κορινθ·. 'ϊ", 1- 8) συνιστi). εlς τους 

χριστιανους να μ11 καταφεύγουν εlς τα κοσμιχα δικαστήρια πρΟς Επίλυσιν 

τών μεταξυ αυτων διαφορών, &λλU. να &ρκώνται είς τ11ν κρίσιν προσώπων 

όμο&ρ1lσκων. •Η &ρχη αϋτη Επαναλαμβάνεται εlς ηlν ΕχκλησιαστικΥιν φιλολο

γίαν τών τριών πρώτων αΙώνων και Εξ αυτΊlς έπήγασεν η άρμοδιότης του 

Επισκόπου ώς προ'ίσταμένου της fl·ρησκευτικΎίς κοινότητος πρΟς Επίλυσιν τώ:ν 

Ιδιωτικων διαφορών τών μελών της. ΤΟ ρωμα'ίκΟν κράτος των χριστιανών 

aυτοκρατόρων dνεγνώρισε λίαν Ενωρlς ηlν &νάμιξιν ταύτην τών επισΚόπων 

και τΥιν Ερρύ&μισε νομο&ετικώς. "Αμφίβολον εlναι δμως, Εαν τίί προσέδωκε 

τΟν χαρακτfίρα δικαστικής λει τουργίαςΙ ώς υποστηρίζουν τινες η Εάν' ώς δέ
χονται δρ-θ·ότερον- κατ~ Εμ1lν κρίσιν- άλλοι, αϋτ-η διεη1ρησε κα'ι μετα 

ταύτα τΟν &ρχικόv της χαρακτiϊρα ώς μέσου εΙρηνικής Επιλύσεως τών διαφο

ρών των πιστών. Ό επίσκοπος αποβλέπει κα-cα πρώτον λόγον εlς τΟν συμβι

βασμΟν των διαδίκων καί, Εν &ποτυχίg αUτoii, αναλαμβάνει την μεταξU α.Uτών 

διαιτησίαν. "Η αύτvκρατορικη νομο&εσία δ.ναγνωρίσασα την οί!τως Εχδηλου

μένην &.νάμιξιν τής Εκκλησίας εlς τΟν νομικΟν βίον τών πιστWν 1 οUδi::ν lδιαί· 

τερον προνόμιον d.νεγνώQισεν ουσιασηκWς εtς α1ΊτΥιν-πλfιν τυπικών τινων 

διευκολύνσεων-δεδομένου δτι τόσον ό σuμβιβασμΟς δσον καl η διαιτησία 

ήσαν cθ·εσμοl d.πΟ μακρού γνωστοl Εν τcρ ρωμα'ίκ(i) δικαίι:ρ 1
• Μετά τινας &.μ-

1 Περt των &νωτέρω χαt των πολλών καl σπουδαίων προβλημάτων, &τινα γεννfi, 

ή ivτορικΎ] Ερεuνα της audίentia episcopa1is :ι.:ατά τούς προΤοuστινιανείοuς χρόνους 
καt τCt. όποία ;τολU &πέχοuν &πΟ τοίi νιi ~~χουν όριστιχ&ις λu{Η1 βλ. G i u 1 i ο V i s· 
m a r a, Eρiscopalis audientia, Milano 1937 ;ω.l τιiς έr.ε'ί παρωτομπάς· εl.ς ταύτας 

πρόσδ'ες Α. S t e i η'"' e η t e r έν Zeitschrift der Savigny · Stiftung· fίir Recbts· 
geschichte, ΙΖοnι. Abt., τόμ. 58 (1938) σ. 3-70- 373, L. \\τ e n g e Γ: Istituzioni 
di procedura ciνile roωana, trad. R. Ο restano, Mi1ano 1938, σ. 341~344, 

V. Β u S e k, Epίscopalίs audίentia, eine Friedens- und Schiedsgerichtsbarkeit 
έν Zeitschrift der SavignJ-" · Stiftιιng, Kan. Abt. 1 τόμ. 59 (1~39) σ. 453 · 492, G. 
Μ a s i, L'udienza vescoνi]e nelle cause 1aiche da Costantino ai Franchi έν 
Archivio giuridico, τόμ. 12::! (1939) σ. 87 ~ 191. Τήν μελέτην τοϋ G. D i χ, Jυrίs~ 
diction, episcopal and papal, in tlιe early church έν Laudate, τόμ. 15 (1937) 
σ. 45-55, 101 -124, 157 ·173, 232-250 καl τόμ. 16 (1938) σ. 107 ·118, 166 -181, 
231- 24:!:\ γ\·ωρίζω μόνον έκ rcαραπομπfις. 

'Η δικαιοδοσία των Εκr.λησιαστικών διχαστηρί,ων κατ~ τi)ν βuζ. περίοδον 193 

φιταλαντεύσεις 1) δικαιοδοσία τών Εκκλησιαστιχών 'δικαστηρίων έπl τών 

Ιδιωτικών διαφορών Ερρυ(}μίσ{]η 0)ς έξής ε\.ς η)ν Lουστινιάνειον κωδικοποίη.,. 

σιν. Διαφοραl μεταξυ λαϊκ<7>ν ύποβάλλονται ύπΟ την κρίσιν τού Επισκόπου 
μόνον εαν συμφωνούν &μφότερα τα μέρη 1

• ΚατU. συνέπειαν~ οϋτε ύποχρέωσις 

τοϋ &ντιδίκου πρΟς έμφάνισιν οί>τε έν &πουσίg αUτου Ερημοδικία ύφίσταται 
κατcl τΥιν αUτοκρατοριrο)ν νομο-&εσίαν. co Επίσκοπος δύναται δμωςΙ Εαν {}έλη, 
νcl έκβιάση την έμφάνισιν του &.πει{}οϋντος διαδίκου μόνον δια τής &πειλfις 
Εκκλησιαστικών ποινό>ν. ~Επl πλέον ούτος &σκεϊ Ελεγχον Επl τών κατα .τό

πους &σηκών καl ποινικών δικαστηρίων καίl αν δ'ιαπιστώση δτι ταύτα, 

καίπερ Vπομνησι'tέντα υπ~ αUτοίJ, βραδύνουν εΊς τΥιν &πονομi]ν τής δικαιοσύ

νης η αί &.ποφάσεις των δεν ανταποκρίνονται πρΟς τΟ δίκαιον, δέον να &να

φέρη το πράγμα ε\ς τον αiιτοκράτορα (νεαρa 86 [Ι!τ. 539] κεφ. 1). 'Eav 
πάλιν τις τών διαδίκων Εχη λόγους να &μφισβητύ η)ν dμεροληψίαν τοϋ_ δι

καστού~ η ύπ6&εσις Εκδικάζεται &πΟ κοινοϋ ύπ" αυτού και του Επισκόπου 

(κεφ. 2). Αί αϊτιάσεις των πολιτWν κατU τών dρχόντων Εκδικάζονται εlς 
πρώτον βα{}·μΟν ύπΟ τοϋ έπισκόπου γ,αl εΊς δεύτερον ύπΟ του αUτοκράτορος 

(κεφ. 4}. ΕLς τU:ς πόλεις, Εν&α δΕν έδρεύει άρχων, άρμόδιος διά η)ν Εκδίκα· 
σιν τών 'ιδιωτικών διαφορών εlναι ό deEensor civitatis· dλλ~ οί διάδικοι 

δικαιούνται να προσφύγουν &ντ~ αύτοii εΙς τΟν Επίσκοπον (κ εφ. 7). ~ Αλη{Ηi 

δικαιοδοσίαν &σκεί ό Επίσκοπος Επl τών τού λεγομένου privileg·ium fori 
απολαυόντων κληρικών κα\ μοναχών' >1 νεαρa 123 (ετ. 546) κεφ. 21 (πρβλ. 
καl κεφ. 81 22 καl 23) ά'ιρισε τελικως δτι πάσα &.γωγη κατά τινος τούτων έκ

δικάζεται ύποχρεωτικώς τΟ πρώτον Ενώ:;τιον τοϋ άρμοδίου Επισκόπου, κατιΧ 

τής αποφάσεως τo'Li Οποίου Επιτρέπεται Ενη)ς δεκαημέρου Εφεσις Ενώπιον τοϋ 

Επιτοπίου κοσμικοϋ δικαστού, ΕκτΌς εαν 11 dπόφασις Εξεδό-θη κατα. παραπομ-
, ~ , - ~ , " "λ~ " , ,, c ' ~ 

πην εκ μερους του αυτοκρατορος η α ΛΟU ανωτερου αρχοντος, οrι:οτε εις αU-

τους dπόκειται 1l εκδίκασις τής Εφέσεως. Νεαρα τού αύτοκράτορος "Ηρα

κλείου τοϋ Ε:τους 629 2
, Επαναλαμβάνουσα κατ" ούdίαν τ&ς διατάξεις τfις Ιου

σtινιανείου νομο-θ·εσίαςΙ Ετροποποίησε ταύτην μόνον κα{t" δσον &sρισεν δτι 1Ί 

itφεσις κατα της &.ποφάσεως του Επισκόπου Εκδικάζεται ύπΟ τοϋ προ'ίσταμέ· 

νου μητροπολίτου! 1~) δε κατα τής τΟ'L1 τελευταίου ύπΟ του πατριάρχου. CH 
Εκτέλεσις τής &.ποφάσεως Εναπόκειται είς τΟ ΕκδΟν ταύτην Εκκλησιασ~ικΟν δι~ 
καστήριον ~. "Η νεαρrl δμως τού "Ηρακλείου δεν περιελ}lψΒ·η είς τα Βασι~ 

λικά 1 Ciτινα περιωρίσc&ησαν να Επαναλάβουν τΟ περιεχόμενον τΥjς νεαριiς 123 

' Cod. Just. Ι, 4,7 (liτ. 398), 8 (liτ. 408). 
2 C. Ε. Zacharire a Lingent_lιa1, Jus Grreco-romanum, Pars 

ΠΙ, Lipsire 1857=1. Ζ έπο u ~Π. Ζ έπο u, Jus Gι-reco- ιυnιanunι, τόμ. Α', 'Α{}η. 

ναι 1931, Coll. Ι, &ρ. 25. 
3 Πρβλ. &κόμη τfιν διάταξιν ΙΑ' 11 της Έπαναγωγης, i1τις Ομως δΕν προσέλα· 

βεν, ώς γνωστόν, \'Ομο&ειικΟν κϋρο~. 

ΕΠΕΊΗΡIΣ ΕτΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτtΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος IH' 13 



194 Α. Π. ΧριστοφιλοπΟύλοu 

του Ίουστινιανοίi Ι χαl τΟ αUτΟ πράττει κατο οUσίαν καl τΟ έρμηνευτικου νό

μου i}έσιν tπέχον χρυσόβουλλον τοu Άλεξίου Α' Κομνηνοi! του eτους 1081 ', 
Οπερ δμως Επάγεται : εl μήπω πολλάκις τις των δ:παντώντων τΟ βασιλικόν δι
καστ.ήριον έπιζητοίη. τότε γdρ σχολαζόντων άπάνrων ιj βασιλι'Χ-Υj μεγαλειότης 

διαιτήσει τfj δίκη καl τ εμεί τΟ άμφίβολον. ~Eav 1l σφζομένη περίληψις του σχε

τικού τμ1lματος C'iλλης νεαράς τοίi Ίδίου αUτοκράτορος 3 &ποδίδη Επακριβώς 

τΟ &πολεσ&Εν πρωτότυπον, &vεγνωρίσ{}η δι~ αUτiϊς εlς τΟ: Εκκλησιαστικcl δικα

στήρια δικαιοδοσία €πl των ε'lς τι'χς ύπΕρ εUσεβων σκοπών δωρεCις καl κληρο

δοτήματα &ναφερομένων ίδιωτικών διαφορών κα{}ΟΟς καl τών γαμικών τοιού

των, έν φ τρίτη νεαρα τοίί aύτου ~Αλεξίου Α' 4
, όρίζουσα τα κaτα τΟ βάρος 

καl τΟν τρόπον της αποδείξεως έπl δικών &πελευ{}ερώσεως η διεκδικ1lσεως 

εlς δουλείαν, προϋπο{}έτει δτι α1'iται κρίνονται ενώπιον εκκλησιαστικών δικα

στηρίων 5 • 

Παρετηρ1l-θ·η δμως 6 δτι τα έχκλησιαστικα δικαστήρια δέν περιωρίζοντο 

έν τij πράξει έντΟς τών όρίων της οϋτω υπΟ της πολιτικfjς νομο-&εσίας &να

γνωρισ{}είσης αύτοίς δικαιοδοσίας αλλ. υπερέβησαν ταiiτα, έπι/ιαμβανόμενα 

τΥjς έκδικάσεως καl διαφορών, δια τας όποίας αποκλειστικώς άρμόδια εδει 

να ήσαν τα πολιτικα δικαστήρια. ΣκοπΟς της παρούσης Εργασίας είναι να 

έρευνήση έγγύτερον τΟ φαινόμενον τούτο καl δiι υπΟ δύο επόψεις· πρώτον, 

ώς πρΟς η1ν κα{}~ ϋλην εκτασιν της δικαστικiΊς δράσεως τών επισκόπων, 

τουτέστι τΟ εlδος τών διαφορών, cbν έπελαμβάνοντο καl δεύτερον, ώς πρΟς τΟν 

νομικον αuτijς χαραχτiiρα {&ληfίης δικαιοδοσία 1\ διαιτησία;). Ώς πηγη χρη
σιμοποιούνται έν προκειμένφ κατα κανόνα μόνον α'i &κέραιαι σωζόμεναι 

dποφάσεις έκκλησιαστικών &ρχών Επllδιωτικών διαφορών, έν αίς ό έναγό

μενος δ!:ν είναι κληρικbς η μοναχός, κατ' tξαίρεσιν δlο Ιiλλαι πηγαl {φι

λο.λογικαl η νομικαί, εν&α γίνεται διηγηματικώς λόγος περl δικών Ενώπιον 

1 Βασιλικά τίτλ. Γ' 1. 
2 C. Ε. Ζ a c h a r i &, 'Έν'fi·' άνωτ. ΠΙ 18. 
3 C. Ε. Ζ a c h a r i a=, 'Έν-&' 6.νωτ. ΠΙ 27" τα μέντοι ψυχικα &παντα καt αυτα 

Μι τα συνοικέσια παρα τών &ρχιεπισ"όπων καi έπισκόπων δφείλουσι κρίνεσ{)α{ τε καi έκ
β_ιβfχ.ζεσ{)ω. 

4 C. Ε. Ζ a c h a r i &, "Ε\•-&' ά\•ωτ. ΠΙ, 35. 
ι; Πρβλ. Θεοδώρου Β α λ σ α μ ώ \'ο ς Μελέτην χάριν τών δύο Οφφικίων τοίί 

τε χαρτοφίιλαχος καi. του πρωτεκδίκοu παρd Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλ!Ί, Σύνταγμα 

τ&ν -&είων καί ίερών κανόνων, τόμ. Α', 'Α-&ήνησιν 1854, σ. 532 ~ 533. 
s Κ. Ε. Zacharia von Lingenthal, Geschichte des griechisch-rδ

ιuischen Recbts s, Ber1in 1892, σ. 388, Θ. • Α ν τ ω ν ι ά δ ο υ, Ή δικαιοσύνη έπί τώ'\' 
Παλαιολόγων καί ot Κα-&ολικοί κριταί τών Ρωμαίων έν Έκκλησιαστικi)ς 'Αλη-&είας, 

τόμ. 29 (1909) σ. 351-352, Μ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, Περί τfjς κατά tό. τελευtαiα 
Ετη τοίί βυζαντινοί! κράtοuς μεtαβολijς τοίί δικαστικού όργα\'ισμοίί καί τfjς σuμμετο~ 

χfjς τοίί κλήροu εtς τήν άποvομην τοϊί δικαίου έν Έφημερίς τfjς έλληνικης καί γαλ
λικfjς νομολογίας, τόμ. 36 (1916 -1917) σ. 146 καl 148. 
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"Η δι:ι.αιοδοσία των εκκλησιαστιχWν δικαστηρίων Χατα τt)ν βυζ. περίοδον 1a~ 

Εκκλησιαστικών δικαστηρίων), διότι μόνον έκείναι, περιέχουσαι Εν έκτάσει τα 

προτα-&έντα πραyματικU. περιστατικU καl τfιν Εν γένει στάσιν τών διαδίκων 

διαρκούσης τ-ϊiς δίκης καftι1ς καl η1ν &πόφασιν του δικαστηρίου, παρέχουν 

ποιάν τι να &σφάλειαν είς τΟν Ερευνηηlν Οτι δέν Ίlπατή{}η κατα τΟν νομιΥ.Ον 

χαρακτηρισμΟν τl)ς διαφοράς καl τfιv διαπίστωσιν τού ε'ίδους τΥjς &ποφάσεως 

(δικαστικΥjς η διαιτητικ-ϊΊς). "Ό{}εν &ποκλείονται α') α'L πράξεις fκκλησιαστι~ 

κών &ρχών, αϊτινες δΕν τέμνουν τf]ν διαφοραν Εξετάζουσαι καl την &λΊli}ειαν 

τών προτα&έντων πραγματικών γεγονότων &λλd γνωμοδοτουν άπλώς Επl τού 
νομικοϋ ζηηlματος, dνευ περαιτέρω Ελέγχου του ύπΟ του Ενδιαφερομένου υπο· 

βλη-&έντος 'iστορικοϋ· δ &ντίπαλος, ώς αύτονόητοv, ο1Jτε καλείται οUτε παρί

σταται. Πολλαl τοιαύται γνωμοδοη1σεις εϋρηνται μεταξiJ τών Εργων τοϋ 

Δημητρίου ΧωματιανοiJ ώς &ρχιεπισκόπου Βουλγαρίας καl τών πράξεων τfiς 

Πατριαρχικf)ς Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως κατ& τΟν ΙΔ' α'tώνα· β') αί &πα

φάσεις α'i μη δπιλύουσαι Ίδιωτικ1lν διαφορUv &λλ" Επιβάλλουσαι ποινΥιν η 

&σκούσαι τfιν ΕκκλησιαστικΎιν πει{}αρχίαν· γ') έκείναι Εν αίς ό Εναγόμενος εί
ναι &σφαλώς ΊΊ Ενδεχομένως κληρικΟς η μοναχός, διότι α'i διαφοραl αυται, 

&λη-&ευούσης τfίς προϋπο&έσεως, υπάγονται κατα τΥιν Ίσχύουσαν αύτοκρατσ

ρικ11ν νομοίtεσίαν λόγcρ τού priνilegiurn fori Οπωσδήποτε εlς τα Εκκλησια

στικU δικαστήρια. τα τοπικα δρια της δρεύvης περιλαμβάνουν τfιν βυζαντι
ν11ν αύτοκρατορίαν καl τα μετCι nlν πρώτην κατάρρευσιν αύτΎ]ς προκύψαντα 

έλληνικά κράτη (βασίλειον τΥ]ς Ν~καίας, δεσποτάτον τ-ϊΊς "Ηπείρου κλπ.), 
ούχl δΕ τα λοιπCι Επl τΥ]ς βαλκανικiϊς χερσονήσου &λλογεν1ϊ (σερβικόν, βουλ

γαρίκόν, φραγκικΟν κλπ.), &σχέτως πρΟς τΟ γλωσσικΟν Ενδυμα τf)ς &ποφά

σεως, τα δέ χρονικcΧ Ορια Εκτείνονται &πΟ του ·-θανάτου τοϋ "Ιόυστινιανοϋ 

μέχρι τfϊς κατU: τα μέσα του ΙΕ' αl.ώνος Εκλείψεως τών τελευταίων πολιτειc.ι

κών Οργανισμών τοίi μεσαιωνικου έλληνισμου. 

Δια τΟ πρώτον μείζον τμf!μα τfις χρονικΥjς ταύτης περιόδου, τΟ διηκον 
μέχρι του ΙΗ' αίώνος λ1lγοντος, fχομεν Ολίγας μόνον πληροφορίας. <Η Εν 

Ρ. Mon. 14 {eτ. 594) aπόφασις ένος πρεσβυτέρου tν Α!γύπτφ είναι ώς ρη

τώς λέγεται διαιτητική, Εν cQ περl του πατρι(.ί.ρχου "Αλεξανδρείας "Ιωάννο'l' 
του 'Ελεήμονος (611- 619) διηγείται δ βιογράφος του Λεόντιος Νεαπόλεως': 
lJιlαfλbν δέ ποτε πάλιν ό τρισόλβιος, Wς τιιιες άδικούμεvοι ύπΟ τών άιιτιδί

κωJι αύrών καl. βουJ.όμεvοι προσέρχεσfJαι τijJ Ο.οιδίμφ τψ φόβφ τ6)ν καγκεJ.

λαοίων καl τών lκκλησιεκδίκων και τών λοιπώ~· τών παρισταμένων άJ•ακό~ 

πτ:νrαι.ι έπινοείrαί τι τοιοίίrοιι {}εάρεσrον πρiiγμα. καl κατd τετράδα χα/ 
παρασκευJjV δημοσίως τί{}ων αεJ.λ(ν καt σΉάμνα δύο lκαfJέζεrΟ εμπροσiJ-εν 

τιjς έκκλησίας συνrυγχάνων τισlν έναρέrοις 1} τd &για εύαγγέλια κρατων μεrU. 

1 Παρό. Η. G e 1 z e r, Leoniios' von Neaρo1is Leben des heil. lohannes 
ι1es Bannherzigen: Freiburg i. Β. -Leiι)zig 1893, σ. 11. 



196 Α. Π. Χριστοφιλοπούλοι\ 

χείρας, μηδένα τοϋ τοσούτου Οφικίου π?.ησιάσαι συγχωρών πλ1)ν-έJ•0ς έκκλη

σιεκδίκού, Ο.δειωι δοVναι r.αl παρρησίαν σπεύδω11 τοίς βουλομένοις προσέρ~ 

χεσfJαι, οlς και παg' αVrd τΟ ίκανΟν διd τώJι έκκλησιεκδίκων γενέσ{}αι έποίει 

καt παρήγγελλεν μηδεJ'Ος γεύσασ{)αι αVτούς, lJ.χρις liν διοικήσωσι τΟ κεφά

λαιον. Οϋτε περl τοϋ ε'ίδους τών ύπΟ ηΊν κρίσιν το-ϋ πατριάρχου ύποβαλλο

μένων διαφορ&ν οί>τε περl του χαρακτijρος της δράσεως αϋτοϋ εχομε'\1 

Επαρκη στηρίγματα είς nlν διΊiγησιν του Λεοντίου. CH λέξις άντίδικοι ύπο
δηλοί μάλλον Ιδιωτικ&ς διαφοράς, δτι δε πρόκειται περl γνησίας δικαστικΥις 

δράσεως καitιστούν πιitανΟν δύο τινά' πρώτον μέν, δτι Εξ δσων λέγει ό βια~ 

γράφος, δΕν φαίνεται νΟ: &πητείτο ιl συγκατά-θ·εσις τών &.ντιδίκων τών άδικου
μένων δια ηΊν Vποβολi)ν της διαφοράς ύπΟ τi)ν κρίσιν τοϋ πατριάρχου, &.λλ" 

ώς μόνον-πραγματικΟν καl oUχl νομικΟν-Εμπόδιον παρίσταται ό φόβος πρΟ 

των κληρικών τού πατριαρχείου, δεύτερον δέ, 1l Εξ U.λλων σημείων της αUτfις 
βιογραφίας διαπιστουμένη εϋρυτάτη εκτασις τfις Εξουσίας τσU ~Ιωάννου· Sν 
"Αλεξανδρείg 1 • ~ΕΟ:ν πάλιν ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εκρινεν ώς 

δικαστi)ς η ώς διαιτητιlς Εν δίκη μεταξlJ της ύποτι1tεμένης Εξ &διαitέτου κλη

ρονόμου καl τών Εκτελεστών τf)ς διαit1iκης τού κληρονομουμένου', περl 11ς 
ύπσ&έσεως γίνεται διηγηματικώς λόγος Εν Πείρg ΛΑ~5, δεν εlναι Επίσης σαφές. 
eH διαφορα &φορfi ψυχικόν, &λλ" ή δίκη Ελαβε χώραν Ενα περίπου αϊώνα πρΟ 
τfjς ανωτέρω μνημονευitείσης νεαράς τοϋ "Αλεξίου Α', 1lτις ύπέβαλε τΟ:ς Εκ τοιαύ

της σχέσεως διαφορdς ύπΟ ηlν άρμοδιότητα τών Εκκλησιαστικών δικαστηρίων. 

eH πενιχρότης Ομως αϋτη τών πηγών δι& τΟ μέχρι τέλους του ΙΒ' αΙώ
νος διάστημα δεν πρέπει να όδηγ1iστι &ναγχαίως εΙς τΟ συμπέρασμα Οτι ή 

ύπΟ Εκκλησιαστικών δ.ρχών Επίλυσις Ιδιωτικών διαφορών Υιτο σπανία, ε'ίτε 
άπολύτως ε'ίτε Εν σχέσει με τους &χολου-&ουντας δύο καl 1lμισυν αΙώνας. Έν 

πρώτοις, εlναι γνωστΟv δτι Εκ τfις τελευταίας ταύτης περιόδου τfις βυζαντινijς 

ϊστορίας εχ-ομεν &συγκρίτως πλουσιώτερον &ρχειακΟν ύλικΟν-καl τοιοϋτο 

είναι Εκείνο Οπερ χρειαζόμε-&α κυρίως Εν προκειμένφ-παρα Εξ Όλων τών 
προηγουμένων αΙώνων όμου λαμβανομένων· δεύτερον δέ, ό τρόπος, καtι·~ δν 

είναι διατυπωμέναι αλλαι πηγαl &.φήνει να νοη1tή δτι ή Επίλυσις 'ιδιωτικών 

διαφορGJν περιλαμβάνεται μεταξlJ τών συηi1tων εργων του τΟν τρίτον βα&μΟν 
της ίερωσύνης φέροντος κληρικοϋ. Οϋτως Εν Επιταφίφ λόγcρ εLς τΟν πατριάρ

χην Κωνσταντινουπόλεως Άντώνιον Β' τον Καυλέαν (893- 901) φέρεται': 
Τίς δικαιοσύνης προέστη οϋτως ; τίς άδικουμένοις &Jφ{}η σωτήριος ; τίς άδι-

1 Πρβλ. τήν αVτό-&ι σ. 33-34 διήγησιν, εν'fi·α προϋποτί-&εται 1i. εξουσία τοϋ πα~ 
τριάρχου δπως τιμωρήση τινό τ&ν έν , Αλεξανδρείg καπή'λων (βοVJ'εvρίζει καl πομ~ 

πsύει αVτdv διCι: τοϋ iπάνω τijς άγορiiς}. 
a Ν ι κ η φ όρο υ ... επιτάφιος ... εlς τΟν ... -&αυμαστΟν έν πατριάρχαις 'Αντώ

νιον βλ. Α. Ρ a p a d ο p u 1 ο s- Κ e r a ιn e u s, Monumenta: grreca et Iatina ad 
bistoι-iam Photii Patι-iarchre pertinentia, Petropoli 1899, σ. 13. 
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κούντων όρμdς έπέσχε ; τίς διέλυσεγ lριδας ; . . . άλλd τίς πεν1]των δάκρυα ι 

ράναr; τΟ δικαστήριον ά1-•τt του τών δικαίων τυχε'ίt• μετd τijς πενlας άπijλ1Jε~·, 

τοϋ δικαίου την άποτυχίαν άποκλαιόμενος ; Εν δΕ συνοδική πράξει δια τi]ν 

ΕκλογΥJν μητροπολίτου Κερκύρας Εκ του Ετους 1219, λόγου γινομένου γενικώς 
περt τών Επισκοπικών κα&ηκόντων, τονίζεται 1

: El δS χρΥ; τών πνευματικών 
άφεμένους έπl τd πολιτικd μεταβfΊJ'αι ... δσα έν δίκαις, όσα έν lρισιν, εύρ'ήσομεν 

κάν τούτοις πολυωφελ1] τΟν όντως δντα έπίσκοπ.ον . .. διαιτήσει δικαίως, κρο•εί 

ού κατd τΟν μικρόν, oV κατd τΟν μέγαν, oVδS λήψεται πρόσωπΟJ' έν κρίσει ... 

~Εκ τών περιπτώσεων, εν-t}α κατ α τους τρείς τελευταίους αLώνας τilς 

βυζαντινijς περιόδου κληρικοl κρίνουν LδιωτικΟ:ς διαφοράς 2
, δέον ν& &ποχω

ρισitουν &φ" ένΟς μεν Εκεί ναι, Εν αίς οVτοι δικάζουν κατ& παραπομπ1)ν τοϋ 

αUτοκρατορικου ΊΊ CJ.λλων κοσμικών δικαστηρίων 3
, &φ" έτέρου δε Εκεί ναι, Εν 

αίς π)ν &πόφασιν &παγγέλλει μεν λα'ίκΟν δικασηiριον, εLς η)ν συγκρότησιν 

τοϋ Οποίου δμως μετέχουν καl κληρικοί 4
• Αί λοιπαl &ποφάσεις Εκκλησια-

1 Παρα Β. Β α σ ι λ ιέ φ σ κ η, Ήπειρωτικα κατα τi)ν ι γ' έκατονtαετηρίδα, εν 
Βuζ. Χρονικά, <όμ. 3 (1896) σ. 260- 261. 

2 'Ενώπιον τ&ν εκκλησιαστικών δικαστηρίων καταρτίζονται έπίσης δικαστικοl 
συμβιβασμοί. Δημήτριος ΧωματιανΟς ώς &ρχιεπίσκοπος πρώτης Ίοuστινιανfις καl 

πάσης Βουλγαρίας μετα τfις περl αUτΟν συνόδου παρ α J. Β. Ρ i t r a, Analecta sa
cra et classica Spicilegio Solesιnensi parata [τόμ. νΙJ, Juris ecclesiastici Grre· 
coι·um selecta paralipomena, Paι-isiis • Romt:e 1891 (κατωτ.=' Αρχ. Βουλγαρίας· 

εφ' Οσον δεν &ναγράφεtαι c:lκριβεστέρα χρονολογία, αl αποφάσεις &νάγονtαι χρονολο
γιf{ώς εις tός πρώtας δεκαεtίας του ΙΓ' αίώνος) &ρι-&. 135, 136, άπόφασις τοϋ πα

τριάρχου Κωνστα\•τινουπόλεως μετα τfις περl. αUτΟν συνόδου δημοσιευ-&είσα παρ(~ F. 
Μ i k 1 ο s i c h- Ι. Μ ίi 11 e r, Acta et dip1omata grreca medii revi, τόμ. Ι και Π, 
Vindobonre, 1860-1862 (κσ<ω<.= ΠΚ) 6.ριif. 614 (Ε<. 1400), 651 (Ε<. 1401). 

3 Π.χ. Άρχ. Βουλγ., &ρι-&. 25,36,83,89. 
'Π.χ. F. Mik1osich-I. Μίίlleι-, εν-&' &νωτ., τόμ. VI (1890) σ. 96 

(ετ. 1118), Ι\1. Γ ο ύ δ α, Βuζαντιακό Εγγραφα τfις Εν "Α-&ω ίερaς μο\•fις τοϋ Βατο
πεδίου, Έπετηρlς Έταιρείας Βυζαν;;ιν&ν σπουδών, τόμ. 4: (1927), σ. 211-216 
(Ε<. 1179/1180), F. 1fik1osich κλπ., <όμ. IV (1871), σ. 229-230 (Ε<. 1293), 
281-282 (ετ. 1387). Ένtαίi-&α άνήκει καΙ. {ι ύπΟ του Άνδρονίκου Γ' νομο-&ετη-&είσα 
δικαστικη ιiρχ1i τών κα-&ολικών κριτών τών Ρωμαίων, οϊτινες κατό μέρος έστρατο
λογουντο έξ &νωτέρων κληρικών. Βλ. Κ. Ε. Ζ a c h a r i a v ο η L i n g e η t h a Ι, 
"'Εν&' άνω"t. ,-σ. 385 έπ., Θ. 'Α ν τ ω ν ι ά δ η ·ν, 'Έν-&' άνωτ., σ. 341 έπ. καt γενικώ

τερον L. Ρ eti t, La reforme judiciaiι-e dΆndronic Paieologue έν Echos dΌ
rient, τόμ. 9 (1906) σ. 134-138, Μ. Εlιστρατιάδην, "Εν-&' &νωτ., τόμ. 35 
(1915-1916), σ.280-287, 3<<-346 καl <όμ. 36 (1916-1917), σ. 12-16 καl 140-
160, Ρ. L em e Γ Ι e, Le juge genera1 des Gι-ecs εν J\1enlorial Louis Petit, Bu
carest 1948, σ. 292-316. Ή έν τcβ ίστορικψ τfjς ύπ' άρι&. 106 &ποφάσεως του 

'Αρχ. Βουλγ. πληροφορία, κα{}' 11ν ή διέπουσα η)ν ά\•tιβασιλείαν ήγεμονl.ς Μαρία 
(άλλως Μαργαρίτα) είχεν όρίσει πάντας τούς κατΟ: χώραν άρχιερείς ~πl ταίς πολιτικαίς 

δίκσ.tς συνέδρους αilrcp (sc.-τi[:ι Γεωργίcρ Φραγγοπούλcρ δουκί Θεσσαλονίκης) καl συ~·δι

καστάς slναι, ιiναφέρεtαι εlς tO λατινικΟν βασίλειον τfις Θεσσαλο\•ίκης και συνεπώς 
έκφεύγει τών πλαισίων της παρούσης Εργασίας, ώς ταυ;;α διεγράφησαν-&νω;;έρω (σ.95). 
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στικών δικαστηρίων Εκτείνονται κα{}' 1Jλην εlς τCι έξfις{}·έματα ίδιωτικοV δικαίου. 

Προστασία τijς κυριότητος. 'Αρχ. Βουλγ. &ρ. 72, 73, 95, Μητροπολί

της Σμύρνης παρa F. Λfi/;losίclι- Ι. Millleι· ~ν&' &νωτ. τόμ. IV (1871) 
σ. 187-189 (ετ. 1228), πκ &ρ. 496 (ετ. 1395), 579 (ετ. 1400), 583 (επι 
Μαr&αίου Α' 1396 -1410), 589 (επίσης), 658 (ετ. 1401). 

Δουλείαι. ΠΚ &ρ. 526 (επt Ματ&αίου Α'), 590 (επίσης). 
'Εμφύτευσις. ΠΚ &ρ. 90 (ετ. 1340), 650 (ετ. 1401). 
'Εμπράγματος &σφάλεια. ΠΚ &ρ. 530 (επt Ματ&αίου Α'), 591 (ετ. 1400). 
Δάνειον. ΠΚ &ρ. 558 (ετ. 1400), 606 (ετ. 1400), 617 (επt Ματffαίου Α'). 
'Αγοραπωλησία. ΠΚ &ρ. 35. Π (ετ. 1316), 55 Π (ετ. 1324), 623 

(ετ. 1401). 
Μίσ&ωσις πράγματος. ΠΚ &ρ. 651 (Ετ. 1401), 654 (1!τ. 1401). 
'Εταιρεία. ΠΚ &ρ. 536 (ετ. 1399), 562 (1!τ. 1400), 564 (επ\ Ματffαίου 

Α'), 591 (ετ. 1400), 631 (έπl Ματftαίου Α'), 675 (ετ. 1401), 680 (ετ. 1401). 
Μνηστεία. Άρχ. Βουλγ. &ρ. 19, 122, ΠΚ &ρ. 63 IV (ετ. 1325). 
Γάμος. Άρχ. Βουλγ. &ρ. 124, 134, Ίωάννης Άπόκαυκος wς μητροπο

λίτης Ναυπάκτου παρ&. Soplυ·one PetΓicles, Jean Apokaukos, lettres et 
autres docunΊents Εν "Ιζβέστια τού Ρωσιχου ~Αρχαιολογικού ~Ινστιτούτου 

Κωνσταντινουπόλεως τόμ. 14 (1909) σ. 85-86, 90 (ΙΓ' αlοJν aρχόμενος), 

ΠΚ &ρ. 582 (ετ. 1400). 
Προίξ. ΠΚ &ρ. 16 ΙΙΙ (ετ. 1315), 30 ΠΙ (ετ. 1316), 30 IV (ετ. 1316), 

36 Ι (ετ. 1316), 56 (ετ. 1324), 57 V (ετ. 1324), 123 (ετ. 1348), 126 Ι 
(ετ. 1348), 126 ΙΙ (~τ. 1348), 170 (~τ. 1359), 537 (~τ. 1400) καl 595 
(ετ. 1400), 547 (ετ. 1400), 557 (ετ. 1400), 608 (ετ. 1400), 656 (ετ. 1401) 
καl 676 (ετ. 1401). 

Πρόγαμος δωρεά. ΠΚ &ρ. 16 Π (ετ. 1315), 559 (ετ. 1400), 563 (επt 

Ματffαίου Α'), 565 (eτ. 1400). 
Διαζύγιον. Άρχ. Βουλγ. &ρ. 17, 22 (πιfJανώτατα ετ. 1224 i\ 1225, 

διότι, ώς λέγεται, Εμεσολάβησεν Εν Ετος τοϋλάχιστον &πΟ τοϋ Δεκεμβρίου τΥ)ς 

ια' Ίνδικτιώνος 8πl τijς δεσποτείας τοϋ Θεοδώρου Δούκα, ιΞφ" ής μόνον μία 

lνδικτιwν με τον &ριiJ·μον τούτον &παντξι., 'l του eτους 1222/1223), 23, 
121, 123, 132, 137, 139, 141, 142, 143, 'Ιωάννης Άπόχαυκος οJς μητρο
πολίτης Ναυπάκτου παρa S. Petrides ενι'J' &νωτ. σ. 88-89, 97-98 καl 

παριJ. Α. Παπαδοπούλcρ- Κεραμεί, Συνοδικό:. γράμματα ~Ιωάννου το\1 

Άποκαύκου μητροπολίτου Ναυπάκτου εν Βυζαντlς τόμ. 1 (1909) σ. 27-28 
(&ρχα\ ΙΓ' αlώνος), ΠΚ &ρ. 16 Ι (ετ. 1315), 30 ΙΙ (ετ. 1316), 63 Ι 

(ετ. 1325). 
Πατρικt] εξουσία. ΠΚ &ρ. 592 (ετ. 1400). 
'Επιτροπεία καl κηδεμονία. Άρχ. Βουλγ. &ρ. 91, ΠΚ &ρ. 35 Ι (ετ. 

1316), 683 (ετ. 1401). 
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Κληρονομικι] διαδοχή. Άρχ. Βουλγ. &ρ. 31, 33, 40, 53, Ίωάννης 

~ Απόκαυκος &ς μητροπ. Ναυπάκτου παρα Α. Παπαδοπούλφ-Κεραμεί ενi}' 

&νωτ. σ. 28-30, ΠΚ &ρ. 24 (ετ. 1316 -1320), 36 ΠΙ (ετ. 1316), 70 ΠΙ 
(eτ. 1330), 172 (~τ.1359), 549 (ετ.1397) καl 550 (eτ. 1397), 612 (ετ. 1400), 
632 (επι ΜατDαίου Α'), 633, καl 638 (επίσης), 639 (επίσης), 674 (ετ. 1401). 

Έκ τΎjς Εκουσίας δΕ δικαιοδοσίας εχομεν αποφάσεις, δι' ών διορίζεται 

κουράτωρ είς αν)lλικον 1
, παρέχεται συγγνώμη ήλικίας καl δίδεται Ciδεια δι& 

ηlν Εκποίησιν 11 ύπο&1Ίχευσιν πραγμάτων δρφανού ανηλίκου 2
, 11 προικιbων 

ακιν1lτων, οUσης τfις γυναικΟς ανηλίκου 3
, η ακιηlτων τού ανδρός, ιΞξ ών -&α 

ίκανοποιη{}ϋ Ενδεχομένως ή προικψα απαίτησις ανηλί.κου γυναικός 4
, Ενεργεί~ 

ται απογραφη τfις κληρονομίας καl διανομ1l μεταξV τών κληρονόμων 5 • 

"Ως φαίνεται Εκ τοϊi ανωτέρω καταλόγου, η χα{}' ϋλην &ρμοδιότης των 

Εκκλησιαστικών δικαστηρίων Εκτείνεται κατU: τοUς τελευταίους πρΟ τiiς "Αλώ

σεως αlώνας oU μόνον εLς όλόκληρον τΟ οίκογενειακΟν καl τΟ κληρονομικΟν 

δίκαιον αλλΟ:. καl είς πλείστα Οσα &λλα &έματα Εκ τοϋ ύπολοίπου αστικού 

δικαίου. Ό νομικΟς δμως χαρακηlρ τf)ς αναμίξεως ταύτης τfις Εκκλησίας εLς 

nlν Επίλυσιν τών ιδιωτικών διαφορών είναι καl Ενταϊiίtα αμφίβολος. CΥπΕρ 

τiiς Εκδοχiiς αUτfις όJς συμβιβαστικής καl διαιτητικfις συνηγορούν δύο τινά. 

Πρώτον μέν, τΟ γεγονΌς τfις μεγίστης σπανιότητας Ερ1lμην αποφάσεων μεταξυ 

τών ύπΟ Εκκλησιαστικών δικαστηρίων ιΞκδο{}εισών 6
, δεύτερον δέ, ή Εν αUταίς 

συχνότατα απαντώσα απειλ1l αφορισμου κατα του διαδίκου~ Οστις .a.α άρνηifiϊ 

τυχΟν την Εκτέλεσιν της αποφάσεως 11 γενικώτερον τi]ν συμμόρφωσι ν πρΟς 
αUηlν 7 , ύποδηλοϋσα 1 &ς ύποifέτω 1 οϋτω ηlν ανυπαρξίαν άλλου μέσου Εξ

αναγκασμού τών διαδίκων εLς Εκτέλεσιν τiiς αποφάσεως g. ~Ενδιαφέρουσα εtναι 

' πκ &ρ. 553 (έ,. 1400). 
' ΠΚ &.ρ. 553 (έ,. 1400), 554 (8πl Μα,{}α(οu Α'), 555 (έ,. 1400), 569 (έ,, 

1400), 571 (έ,. 1400), 584 (iπl Μα,&αiοu Α'), 610 (έ,. 1400), 613 (έ,. 1400). 
" πκ &.ρ. 646 (έ,. 1400/1401), 618 (έ,. 1401). 
' πκ άρ. 679 (έ,, 1401). 
' πκ άρ. 566 (έ,. 1400). 
6 Ώς μόνα &.σφαλη παραδείγματα γνωρίζω τΟ:ς άποφάσεις 'Α-ρχ, Βουλγ. άρ. 

22 καt 23 καl ΠΚ &ρ. 30 IV, 56 καΙ. 57 ν, έξ ών αί μέ'\' δύο πρώται άφοροϊ!'\• δί

κας διαζυγίου, αί δΕ τρε'ίς τελευταίαι διαφορι1ς έκ προικός, ήτοι .frέματα έμπίπτοντα 

κατό. τΟ μCi.λλο\' 11 ήτtΟ\' εlς τοUς δρισμοUς τfις \•εαρι'iς 27 του 'Αλεξίου Α' καi. συ\'· 
επως δυνάμενα οϋτως η &λλως να αποτελέσουν άντικείμενον δικαιοδοτικfις δQάΟεως 
τών Εκκλησιαστικών δικασtηρίων, στηριζομένης ώς πρΟς tO σημείον tοϊ!το κα~ Επl 

της αύtaκρατορικfις \'Ομοfl-εσίας. 
1 Π.χ. Μηtροπ. Ναυπάκτου παρι1 S. Pι§trides, εν.fr' &νωt., σ. 90 (άρχαl. 

ΙΓ' αt&νος), ΠΚ &ρ. 55 ΙΙ (ετ. 1324)~ 579 (εt. 1400), 583 (έπί Ματ-&αίου Α'), 595 
(έ,. 1400), 635 (iπl Μα,{}α(οu Α'), 675 (έ,. 1401). 

ε ΧαρακτηριστιΚ"ι) ε[ναι ή φρασιολογία τών αποφάσεων. ΠΚ &ρ. 55 ΙΙ (Ετ. 

1324) : El γit,ρ μη παύσηται τδ άπδ ταiJδε ό δηλωfJεiς Μουζάλων 6vοχλsίν πsρi τό.i" τοι-
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Εν προκειμένcρ ή Εγγυτέρα ερευνα Lδιαιτέρως χαρακτηριστικών τινων περι

πτώσεων: Έν τjj aποφάσει ΠΚ aρ. 70 Ι (ετ. 1330) aναφέρεται δτι καη\ 

προηγούμενον στάδιον δίκης Εκ προικΟς Ενώπιον του aϋτοίι πατριαρχικοϋ δι
καστηρίου, είς τών διαδίκων αίσ{}όμενος κατ~ αύτοϋ την ψfιφον rjδη έκφερομέ

νηv, μη άναμείνας αVτην ένοχλεί τdς βασιλικdς άκοάς, καl έπl _τοϋ σεκρέτου 

αίrεlται άντικρι{}?jι•αι τip δομεστίκφ' γίνεται τοϋτο ... καl ό διάδικος ούτος 

ήττάται καl Ενταϋftα. ΜπΟ: καιρΟν άπηυ{tύν-θ·η και πάλιν πρΟς κοσμικΟν δι

καστήριον, τσUς κα&ολικοlις κριτΟ:ς τών Ρωμαίων καl κρίσιν .πάλιν έξαιτείται· 
δτι δε άνψ'έχ{}η τώ κρατίατφ καl δ.γίφ μου αύτοκράτορι έκκλησιαστικην 

εί1•αι την ύπό&εσοι, συνοδιr.ώς έκείf/εν μάλλον έπιτέrραπrαι κρι{}·iJ1'αι. Προ

φανώς δ αυτοκράτωρ Εκρινεν δτι η ύπό-&εσις περιλαμβάνεται μεταξυ τών περl 

ιlιν δ λόγος Εν τfi νεαρ(i 27 του Άλεξίου Α' γαμικών διαφορών καl συνεπώς 
ύπάγεται εϊς τα Εκκλησιαστικα δικαστήρια, εϊς α κατ~ &κολου{Ηαν καl την παρα

πέμπει. C!Οτι δΕ νομικΟν Ερεισμα τfiς παραπο~ιπΥίς &πετέλεσε τΟ νομο-&έτημα 

τούτο του ~Αλεξίου, δπερ, &ς εlπον, μόνον τιΧς γαμικιΧς καl τας Εκ ψυχικών 

διαφορας ύποβάλλει ύπΟ nlν Εκκλησιαστικfιν δικαιοδοσίαν, δεικνύει, νομίζω, η 

άντιπαραβολ1) τijς δο{}είσης λύσεως ΠQΟς t1)ν eν ΠΚ aρ. 568 (~τ. 1400) eκτι
ιιτεμένην καl εϊς τΟ περιουσιακΟν δίκαιον &ναγομένην δίκην: CO Πανόπουλος 
έδανείσ&η &πΟ του Καλοκύρη 300 ύπέρπυρα μ€ Ενιαύσιον προftεσμίαν &ποδό
σεως, Επl Επιτοκίφ 15 °/ ο, καl έπl ένεχύρφ τι{J δσπητίφ αύτοϋ, συνομολογη

-&είσης μάλιστα καl lex COlllllliSsoria Επl του εϊς &σφάλειαν δο-&έντος &κιηl

του δια τΥιν περίπτωσιν μη Εμπρο-&έσμου έξοφλ1lσεως του χρέους ι· ηlν σύμ

βασιν ταύτην έπεκύρωσαν, ώς λέγεται, καl οί σεκρετικοl κριταl κατ" έπι.ftυ

μίαν του δανειστού. "Ολίγον πρΟ τiϊς παρόδου τfiς προ-&εσμίας δ Οφειλέτης 

Ενήγαγε τΟν-δανειστ1Ίν πρΟ του πατριαρχικού δικαστηρίου-ιΧγνωστον μΕ 

ποίον &κριβ&ς α'ίτημα,-άλλ~ ό τελευταίος οlSτος, &ντl να Εμφανισ{}Ό Ενταϊi-&α, 

προσέδραμεν εϊς τΟ αύτοκρατορικΟν δικασηlριον, δπερ Εκ1lρυξεν ΕαυτΟ &πο-

ούτων οlκημάτων, καΙ oVδf: 8κστ1ίσεται παντάπασι τijς αυτων κατοχijς, τ([J παριi τijς ήμών 

μετριότητας έπιτιμlφ f.ιποβληΟήσεται, ώς προδ17λως τ([J δικαίφ 8ιιαντιούμενος· ΠΚ &ρ. 

595 (6-c. 1400) : dίστε δε ταϋτα τοϋιον τηρηΟijναι τΟν τρόπον καl βάρος Ο.φορισμοiJ φρι

κώδους έκφωνεl κατ& τών δλως &ντιτεlναι πρΟς ταVτα έπιχειρησόντων ~j παρασαλεVσαι 

ταiίτα όπωσδήποτε· ΠΚ &ρ. 635 (ΕπL Ματ-&αίοu Α') : .. . μετ Ο. τΟ άποδοϋναι τιp Γsωργίφ 

τόν Πεπαγωμέιιοιι τΟ. ρηθέντα πάντα άνενόχλητον αVτΟν διατηρήσει &πΟ παντΟς κριtηρίου, 

εl δ' 8νοχλήσει αVτφ, βάρος άφορισμοϋ κατ' αύ~οϋ έχφωνοϋμεν' ΠΚ άρ. 675 (Ετ. 1401): 
εl δ8 περί τινος τώv ρη-{}έντων αVτΟς Βπηρεάσει η 8ιιοχλήσει τιiς Ο.εlας βασιλικ&-ς Ο.κοάς, 

έχει α-δτΟν καi τΟν συνηγορήσοντα αϋτιp εlς τοϋτο VπΟ τΟν άπΟ τijς άγίας καt ζωαρχικijς 

τριάδος βαρύτατοv καi φρικώδη άφορισμdν ι} μετριότης ήμών. 
1 <Η συνομολόγησις τοιαύτης lex commissoria εί\•αι κατά τ;-fιν βuζαντ;ινορρω~ 

μα'ίκfιν ·νομο-&εσίαν &νίσχuρος (CoQ_. ]ust. VIII, 34 (35).3 (Sτ. 326)=Βασιλ. ΚΕ' 7 .62)' 
άλλ~ ή ύπΟ των δικαστηρίων ά\•αγνώρισις ταύτ;ης δfν εtναι, ώς γνωστό\'~ τΟ μό\•ον 

σημείον, Εν-&α ή βυζαντινi] πρακτικ'Ι) άποκλίνει τοίi επισήμου δικαίου. 
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κλειστικώς άρμόδιον, Εδέχ-&η nlν &γωγ1lν του δανειστοϋ καl &νεγνcδρισε τΥ]ν 

λόγφ της Εν τψ μεταξU Επελ-&ούσης ύπερημερίας του Οφειλέτου περιέλευσιν 

της κυριότητος του οικήματος εlς τΟν δανειστήν. ΤΟ πατριαρχικΟν δικασηl

ριον Εν τούτοις, αν καl &νεγνώρισε τi]ν &ποκλειστικην αρμοδιότητα του αUτο

κρατοριχ:οϊJ δικαστηρίου καl συνεμορφώ{}η μΕ τi)ν προδικαστικ1Ίν &πόφασιν 

Εκείνου, &ποσχΟν εUΒ·\Jς ώς Ελαβε γνώσιν αUτiiς της περαιτέρω Εκδικάσεως τfjς 

διαφοράς (έπεl ταVτ' έδηλώ{}η καl τΠ 1jμr'iJν μετριότητι διd βασιλικοϋ μηνύ

ματος, ένέδωκεν αϋτη καrd η)ν :περl ταVτα συνή{)ειαν κρι{}iJ1'αι έν τώ σεκρέτφ 

την τοιαύτην ύ:πό{}εαιν), δΕν Εδίστασε, μετΟ: nlν fκδοσιν της Οριστικfις αποφά

σεως, νU. ΕπανέλΒ,η κατ" α'ίτησιν του Οφειλέτου κα'l πάλιν Επl του ζητήματος 

καl να Εξαναγκάση δια τfiς άπειλiiς &φορισμοϊi τΟν δανεισηlν νΟ: παραιτη{t-iϊ 

του ύπΕρ αύτοϋ δεδικασμένου-τΟ Εγκυρον του Οποίου, σημειωτέον, οUδόλως 

φαίνεται άμφισβητώv δ Πατριάρχης-καl νΟ: δεχ{}fi να Επιστρέψη τΟ &κίνη

τον Επl τ] καταβολή ύπΟ του Οφειλέτου μόνον του ποσοϋ του κεφαλαίου 

χωρlς τοUς τόκους καl τών Επl τοϋ οϊκ1lματος καταβ.ληitεισών δαπαν&ν. <Ο 

οϋτω ύπΟ nlν πίεσιν τών πνευματικών Οπλων τfις Εκκλησίας καταρτισΒεlς 
συμβιβασμΟς Εν συνδυασμ{J) μ€ δσα &νωτέρω Ε:ξετέ11·ησαν διδάσχει, &φ~ ένΟς 

μΕν δτι Επl τών μη εϊς την νεαραν 27 του "Αλεξίου Α' υπαγομένων δικ&ν 

τοUλάχιστον, τα Εκκλησιαστικό. δικασηlρια Εστεροϊiντο γνησίας δικαιοδοσίας, 

μ1l δυνάμενα νό. Επιληφ-&ώσι τϊiς διαφοράς χωρlς τiιν συγκατάΒ,εσιν δλων τών 
διαδίκων ι, &φ" έτέρου δμως δτι Επετύγχανον ταίiτα πολλάκις να χαταστήσουν 

νεκρΟν γράμμα τιΧς περl και}ορισμοίi της αρμοδιότητος διατάξεις της αUτοκρα

τορικfις νομο&εσίας, Εξαναγκάζοντα δια της &πειλfίς πνευματικών ποιν&ν τοl!ς 

διαδίκους να υποβάλλουν nlν διένεξιν εις αUτα 11, δπως εϊς τfιν προκειμένην 
περίπτωσιν, να &ποδέχωνται την κατα τi]ν κρίσιν ηϊς Εκκλησιαστικfiς &ρχflς 

Ενδ-εικνυομένηv συμβιβαστικfιν λύσιν. "Ό&εν παρα τΟν de iure συμβιβαστικΟν 

καl διαιτητικΟν 2 χαρακτfiρα τΥjς κρίσεως των Εκκλησιαστικών δικαστηρίων, 
1l συχνότης τΥjς προσφυγΥjς καί, cΟς φαίνεται, ή Εμπιστοσύνη τών διαδίκων 

πρΟς αUτα Υιτο τοσαύτη, Wστε εις ηlν συνείδησιν τοίi λαο·ϋ Ελάχιστον διέφε
ρον ταίiτα τών κοσμικών δικαστηρίων. 

Α. Π. ΧΡ!ΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Καί δ Θεό δ ω ρ ο ς Β α λ σ α μ 0Jν Sν\}' Ο:νωτ., σ. 531 έπ. το\•ίζει δ τι ενα
γόμενοι λα'ίκοl. δέν δύνανται να ύπαχ{ΗΟσι χωρiς η) ν 'ΙΜ.λησίν των είς η)ν . δικαιο
δοσίαν τών έκκλησιαστικών δικαστηρίων. 

2 Λέγοντες διαιτητικΟν δέν εν\ιοοϋμεν βεΒαίως δτι τα εκκλησιαστικα δικαστήρια 
Sκρι\•ον πάντοτε κατόπιν προηγουμένου σuνυποσχετικοϋ, άλλ' δτι προϋπόfl-εσις της 
άναμίξεως αUτών rjτo 1l ρητ1) 1] σιωπηρ(ι συγκυτάfiεσις πάντων τών διαδίκω-ν, Εκδη
λουμένη τοUλάχιστον διά τijς κατά η)ν δίκην παρουσίας και μη προβολης έ\'στάσεως 
άναρμοδιότητος. 



ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ 'ΓΟΥ ΜΟΡΕΩΣ' 

Ι. ΤΟ ΧρονικΟν τοίi Μορέως η &κριβέστερον τα Χρονικα τοϋ Μορέως, 

είναι α'L ε!.ς έλληνικ1lν, γαλλικήν, Lταλικfιν καl άραγωνικ1lν γλώσσαν σφζόμε

ναι παραλλαγαl. &πολεσ{}έντος dρχετύπου, εLς τcl.ς όποίας Εξιστορείται κυρίως 

ή κατάκτησις τοϋ Μορέως καl ή διοργάνωσις αύτοϋ κατα τοUς χρόνους τfις 

Φραγκοκρατ[ας. 

Πρόβλημα εlναι &κόμη καi σ1]μερον πα ίο ς ύπijρξεν ό &κριβl)ς χρόνος 

συντάξεως καl ό συγγραφεUς τοϋ &πο.λεσθ·έντος &ρχετύπου, ώς καl ποίοι 

ύπΎjρξαν οί συντάκται τών κυριωτέρων ·εκ τcϊJν έτερογλώσσων παραλλαγών 

αUτού 2
• Ή σύγχρονος κριτικΥ] επεξεργασία τών κειμένων Εχει καταλήξει εLς 

τΟ πι1Jανώτατον συμπέρασμα, Οτι τΟ μΕν &πολεσ{}Εν άρχέτυπον συνετάχ{}η 

tταλιστi (i\ ένετιστl) aρχομένου τοi! ΙΔ' α!ώνος (μεταξu 1305 -1331), ε1τα 
δε περl τι'ι μέσα τοϋ α1Jτοi! αlό1νος (μεταξiJ 1341- 1346) συνετάχ~ησαν 1] 
έλληνικΥ] καL Ίl γαλ.λικη παραλλαγή, 1~1κολού1Jησεν 1'1 LταλικΊl καl τέλος τ(ρ 1393 
συνετάχ-&η 1'1 παραλλαγ1l τοίi Χρονικοϋ εlς άραγωνικ1lν γλώσσαν 8 • Πασαι αί 

1 "Η μελέτ;η ιiνεκοινώ&η ώς διάλεξις Εν τfι αl&ούσυ τ;οίί Δικηγορικου Συλλόγου 
, Α&ηνών τ;fιν 22 Mαtou 1948. Είς τ;Ο κείμενον τ;ης διαλέξεως τ;αύτ;ης προσετ;έ-&ησαν 
άπαραίτ;ητ;οί τ;ινες βιβλιογραφικαl κλπ. σημειώσεις, 

2 ,Εκ τ;ης \•εωτ;έρας σuναφοUς βιβλιογραφίας βλ. J. S c h m i t t, Die Chroηik 
vοη Morea (1889). Ά δ α μ α\' τ; ίο υ, Τά Χρονιχά τ;οίί Μορέως, «Δελτ;ίον <lστ;ορ. 

κα1. Έδ·νολ. Έτ;αιρ. τ;ης 'Ελλάδος", 6 (1906), σελ. 453 έπ. R. Ro d d, The Priη
ces of Achaia aηd the Chroηicles of Morea, Ι- ΙΙ (1907). J. L ο η g η ο η, Chro· 
nique de Mon§e (1204 -1305), 6κδ. Societe de IΉistoire de France (1911). G. 
Recoura, Les Assises de Romanie κλπ. (1930). D. Zakythiηos, Le des
potat grec de Moree (1932), ώς και τ;άς ύπΟ Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, ΤΟ ΧρονικΟν τ;οϋ 
Μορέως (1940) σελ. ιε' έπ. σημειοuμένας Εκδόσεις καl μελέτ;ας. 

3 Πρβλ. Longnon, 'Έν&' άν., σελ. LXXV έπ. Τελευτ;αίαι Εκδόσεις τ;οίί 

έλληνικοϋ κεψέ\•ου ε["αι τ;οϋ J. S chmitt, The ChΓOηicle of 1\.forea, ΤΟ Χρονι
κΟν τοϋ Μορέως κλπ. (190!) καt παρ' ήμιν τ;οU Π. Καλονάρ ου, ΤΟ ΧρονικΟν 

ωU Μορέως (1940), εν-&α καί πλήρης ή σu"αφfις παλαιοτ;έρα βιβλιογραφία, Εν δέ 

σελ; ιε' καi μνεία τ;ών παλαιοτ;έρων Εκδόσεων τ;οU J. Λ. Β u c h ο η, Chronique de 
Coηstantinople et de l'ftablissement des Franι;aίs en Morι~e κλπ. (1825). Cbro
nique de la principaute franι;aise dΆchaϊe κλπ. (1840 έπ.), ΤΟ βιβλίον τ;fις 

Κουγκέστας κλπ. Εν Recherc]ιes historiques sur la principaute franςaise de Μο· 
ι·ee κλπ., β' τ;όμ. (1845), Την γαλλιy;ijν παραλλαγην εξέδωκεν ό Β ιt c b ο n εν Re· 
cherches κλπ. ώς Ο:νωτ;. τ;όμ. α' (1845) καl είτα ό Longnon, "Εν--1}' &ν. (1911). 
την ίτ;αλικην παραλλαγ1)\' Εξέδωκεν δ Κ. Η ο ρ f, Chroniques grfco-romanes ine-
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παραλλαγαl αύταl Εμφανίζουν τΟ ΧρονικΟν ό)ς λα"ίκΟν λογοτεχνικΟν Εργον, τοίi 

όποίου ό συντάκτης δΕν ενδιαφέρεται πολiJ διΟ: ηlν ίστορικ1lν άκρίβειαν τών 

περιγραφομένων γεγονότων, άλλ~ ώς γν1lσιος «παραμυ-&&:ς>> τών περασμένων 

χρόνων προσπα&εί μΕ τΟ ϋφος του νΟ: ευzαριστήση τΟν &ναγνώστην, διηγού

μενο.; χάριν αυτοϋ τοUς CΗJλους τfiς Ενδόξου, κατΟ: την &ντίληψίν του, φραγ

κικΎjς κατακηiσεως '. Είδικώτερον δ~ ό συντάκτης τοίi Ελληνικού Χρονικού 

εμφανίζει nlν δι1lγησίν του είς ύπΕρ 9200 πολιτικοUς στίχους, είς tO'Uς Οπαίους 
μΕ άφέλειαν &λλδ. καl χάριν, παρασυρόμενος &πΩ τΟν {}αυμασμόν του πρΟς 

τοUς Φράγκους, συχνδ. ύβρίζει τοUς "Έλληνας, προδίδωv ο.Uτως Οχι μόνον τι!. 

φροηlματα, άλλα καl η)ν πι-&ανωτάτην καταγωγήv του ώς γασμούλου, Ί)τοι 

μιγάδος έκ προγόνων Έλλήνων καl Φράγκων. 

ΤΟ •Ελ.ληνικΟν οϋτω κείμενον τοίi Χρονικού τού Μορέως είναι Εν χον

δροκομμένον dλλα καl χαριτωμένον ποίημα καi ίστορικΟν παραμύ·θι, τΟ Οποίον 

Εχει άνάγκην πολλfjς προσοχΎjς Οσάκις πρόκειται νΟ. χρισημοποιΎjται ώς Lστο

ρικΟν μνημείον. Πέραν δμως τΥjς πολιτικfjς προκαταλΊlψεως τού συντάκτου 

του καl πέραν τοίi στοιχείου τού παραμυ-&ιού τΟ όποίον περικλείει, τΟ 8λλη

νικ0ν ΧρονικΟν τοίi Μορέως είναι άναμφισβητήτως πολύτιμον μνημείον δια 

τfιν ίστορίαν της ΕλληνικΥjς γλιδσσης καL της λογοτεχνίας, ακόμη δΕ καl δια 

τ1Ίν άμεσώτερον ενδιαφέρουσαν τΟν •Έλληνα '\.1Ομικ0ν Lστορίαν τού δικαίου 

τfjς Φραγκοκρατίας. Όρώμενον δ' ύπΟ ηlν τελευταίαν ταύτην Εποψιν, τΟ 

ΧρονικΟν περιέχει Οντως σπουδαίας πληροφορίας δια τΟ Εφαρμοζόμενον δί

καιον καί τΟν τρόπον άπονομfις τfjς δικαιοσύνης κατα τοUς τεταραγμένους 

χρόνους τΎjς Φραγκοκρατίας καl τ&ς πληροφορίας αUτΟ:ς περιβάλλει μΕ Lδιαι

τέραν σtοργfιν ό συντάκτης του, δ Οποίος συχνα εξαντλείται εLς πολλ&ς λε

πτομερείας κατU ηlν δι1lγησιν τfις διεξαγωγής δικών 2 η κατιΧ nlν νομικ1lν 

-&εμελίωσιν ποικίλων πρακτικών λύσεων άμφιβαλλομένων νομικών ζητημά

των. ·ο συντάκτης τού Χρονικού, εUτυχώς δια τΟν ίστορικΟν τοίi δικαίου, 

δΕν φαίνεται Ciμοιρος νομικών γνώσεων. ΚαL {ι διήγησίς του βοη{}εί πολU 

εLς ηlν &ποκατάστασιν τfΊς 'ιστορίας μιίΧς λησμονημένης, πλ1lν άκρως ενδιαφε-

dites ou ρeu connues (1873). Τήν δ' άραγωνικi}ν μετό: γαλλικης μεωφράσεως βλ. 

Εν Α. Μ ο r e 1- F a t i ο, Libro de los fechos et conqιιistas del Principado de la 
Morea, conφilado por comandaιninento de Don Fray Johan Ferrandez de He
redia κλπ. (!885). 

1 Βλ. 'Αδαμαντ;ίου, 'Ένδ·' άν., σελ. 642 έπ., Zakythenos, "Εν&'δ.ν. 
σελ. 25 έπ. 

2 Λί σχετ;ικαι διηγ{]σεις εί\•αι Ciκρως ένδιαφέροuσαι διά τ;i}ν παράστ;ασι\' τ;iϊJν 

διαδίκων, τ;i}ν ηlρησι·ν πρακτ;ιχών κλπ. Βλ. τιlς τ;ρε"ίς κuριωτ;έρας δίκας, :περl ών 

δμιλε"ί τ;Ο ΧρονικΟν (έλλην. κείμ.), α') στ;ίχ. 1875 έπ., 2374, 2436, β') στ;ίχ. 7331 έπ., 
7570 έπ., 7723 έπ., ·() 8134 έπ., 8157 έπ., περt ών καί 'Α δ α μ α ν τ; ίο u, 'Ένδ-' &\'. 
σελ. 650 έπ. 
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ρούσης περιόδου τiiς μακραίωνος διαδρομής του "Ελληνικού καl Έλληνοβυ

ζαντινοU δικαίου. 

* * * 

Π. "Η &γάπη τοϋ συντάκτου τού Χρονικού πρΟς κάι'}ε τι τΟ όποίον Εχει 

σχέσιν πρΟς nΊv νομικ1Ίν ζωf)ν του πριγκιπάτου του Μορέως εLναι προφανf)ς 
κατ~ Εξοχηv εlς τα &φορώντα εlς τα «OVJ!1]Bnα τοi} τόπου» ] . τα <<σVνJ){)εια>> 

αUτα είναι οί Ciγραφοι η καl oL ε'γγραφοι κανόνες τοϊi φεουδαλικοϊi δικ-αίου 

ώ; καl τα Εtrιμα τοϊi ίπποτισμοU, τα όποία ο'\. Φράγκοι Εφεραν μαζί των &πΟ 

τfιν Δύσιν καl τα όποία εΊ.ς ιιίαν κρίσιμον περίοδον τfις ίστορίας τflς Βυζαν

τινfις ΑUτοκρατορίας διεδόtrησαν καl εlς τΟν κόσμον τf]ς Άνατολικfjς λεκάνης 

τfjς Μεσογείου. τα «ΟV1Jή{}εια>> Ομως αUn1 δεν δύνανται να ΕκτιμηtrοUν &λλως 

11 Εκ παραλλΥιλου πρΟς η)ν ίστορικ1)ν Επισκόπησιν τi]ς διαδρομfjς τ1Ίν όποίαν 

δι1iνυσε τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον εlς τ1Ίν ~Ανατολ1lν. Καl UπΟ ηΊν Εποψιν ταύ

την εΙναι εUι'Ί--Uς dμέσως dναγκαία σύντομός τις d.ναδρομ1) εlς ηlν ίστορίαν 

τών λεγομένων Άσσιζ&ν τΥ]ς clερουσαλημ καΙ. τών λεγομένων ~ Ασσιζών τΥις 

Ρω μανίας. 

·Όταν τci;ι 1099 ό ύπΟ τών σταυροφόρων Εκλεγεlς βασιλεl!ς τ&ν Ίερο

σολύμων Γοδοφρείδος de Bouillon εξέδιδε τΊ)ν νομο{}ετικήν του συλλογήν, 

τfιν γνωση)ν UπΟ τΟ ό'νομα << Άσσίζαι τώΡ <]εροσολύμωΡ», πράγματι Ε{}εμε

λίωνε η)ν Εναρξιν μιάς Επόχflς, καtr~ 11ν ό βυζαντινΌς κόσμος trα εΊχε να ύπο

στfi η)ν Επωεσιν ένΟς νέου στοιχείου &νταγωνισμοϋ είς τ1Ίν σφαίραν τοϋ δημο

σίου καl τοϋ Lδιωτικοϋ δικαίου. ΤΟ f}δη κατΟ: τους χρόνους Εκείνους &ρκετα 

Εξειλιγμένον φεουδαλικΟν δίκαιον μετεφυτεύετο δια μιάς &πΟ ηΊν Δύσιν εlς 

ηΊν βυζαντιν1Ίν ~ΑνατολΥιν με πρόδηλον τΥιν &ξίωσιν τfiζ§πιβολflς και τiϊς μο

νίμου &ποκαταστάσεως.C/Οσον δμως καl αν ή Εσωτερικiι καl οlκο~~Ομικ1) όργά
νωσις τής ΒυζαντιVΊlς Αf,τοκρατορίας Εφαίνετο ώς 05ριμος διd τiιν dποδοχiιν 

τοϋ δυτικού φεουδαλικού συστήματος 2 , Εν τούτοις τΟ τελευταίον τοϋτο παρέ

μεινε ξένον πρΟς η)ν βυζαντινΥιν νοοτροπίαν μέχρι τέλους. "Ο βυζαντινΌς κό

σμος δεν έπηρεάσ-&η &πΟ τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον, δλως δε τούναντίον, ώς -&α 

'ίδωμεν περαιτέρω, τοϋτο φαίνεται Οτι ύπέστη ηlν βυζαντινi)ν 8πιρροήν, UπΟ 

τΥιν ΕπιβολΥιν τΥjς όποίας, ώς πιστεύω, τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον nlς Δύσεως 

ενο-&εύ·{}η, τοϋλάχιστον εlς η) ν Ελληνικiιν γflν. 

1 Βλ. λ.χ. στίχ. 2611, 4290, 7334, 7567 έπ., 7880 έπ., 8640 κλπ. 
2 ΔιιΊ η)ν φεοuδαλικf]·ν δργά·νωσι,•· τοϋ βuζαντι,•οU κράτους βλ. 'Αμάντο υ, 

"Ισ·ωρία του Βuζαντι,•οiJ r.ράτους, Β' (1947), σελ. 318 έπ. Ostrogorsky, Ge
schichte des Byzant. Staates (194.0), σελ. 179, 232 έπ., lδίως δέ 262 έπ., -344. 
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ΚατU η\ν παράδοσιν~, δ ΓοδΩφρείδος de Bouillon .συνέστησεν Επιτρο
π1)ν Εκ :ω,ν ~τα πρώτα φερόντων τoii κλliρου καl τoii στρατού τών σταυροq;ό
ρων, και η επιτροπt) αϋrη παρέδωκεν fγγραφον τΟ κείμενον τών ~Ασσιlών 
τfίς <Ιερουσαλήμ, τΟ όποίον Ελαβε τΟ Ονομα Litterae Sancti Sepulcri (iπι
στολαl του Άyίου Τάφου), διότι τΟ χρυσοποίκ-ιλτον πρωτόγραφον αUτoii 
κατετέ{tη εlς κιβώτιον τfίς Εκκλησίας τoii <Αγίου Τάφου. <Η παράδοσις 8-έλει 
περαιτέρω, Οτι τΟ κιβοJτιον αUτΟ 1Ίδύνατο ν~ dνοιz:&ιi μόνον παρουσίq; Εννέα 
ύψηλ&ν προσώπων. Φαίνεται δ' δτι τΟ κιβώτιον 1lνοίχitη συχνά, δια να συμ
πληρω{}ίi .Επl τών διαδόχων τοϋ Γοδοφρείδου, καl τούτο μέχρι τfjς 2 'Οκτω
βρίου 1187, δτε ό Saladin κα~έλαβε η)ν <lερουσαλ1lμ, όπότε καl τΟ Επιμε
λώς φυλασσόμεvον χειρόγραφον τών ~Ασσιζ&ν, κλαπεν η καταστραφέν 
8ξηφανίσ{}η, ' 

'Έκτοτε 1l συνέχεια τfiς ίστορίας τού δικαίου τών 'Ασσιζών τfις ~Ιερου
σαλi)μ φαίνεται σκοτειV11. το πι{}ανώτερον είναι, δτι ιl προφορικiι παράδο
σις τού δικαίου αUτοϊi §πέρα σ εν εtς η) ν Κύπρον, δ που Επεξειργά~ftη αϋτη 
UπΟ Επιφανών φραγχοκυπρίων νομικών της ΕποχfΊς 2 , καl Εκεί-θεν διεδόΗη 
περαιτ-έρω καl Εφitασεν εlς Κωνσταντινούπολιν, δπου &πC; του 1204 ηδρευεν 
ό Βαλδου{νος &ς Λατίνος α~τοκράτωρ. "Οταν δε τψ 1210 ό Γοδοφρείδος 
Α' ΒιΗεαρδου'Lνος κατέστη μόνος 1lγεμWν καi πρίγκιψ τοϋ Μορέως, 1) 

προφορι,κ1) ~οράδοσις τών ~Ασσιζών Υιτο &κόμη πολU Lσχυρcl καl εUχερώς 
~ιωχετ~υ&η εις Μορέαν καl τα λοιπU Εδάφη τi]ς καταχυ·είσης Ελληνικlϊς γfις, 
ητοι της παλαιάς βυζαντινi]ς γης, τflς 1lδη καλουμένης Ρω μανίας. 

Εtς η) ν φραγκοκρατουμένην δμως ταύτη ν Ελληνικ1)ν _ γflv τΟ φεουδαλι
~Ον UλικΟν ύπέστη νέαν &ναχώvευσιν. Καl κατU η)ν &ναχc6νευσιν αUη)ν δΕν 
Ίlσαν πλέον μόνα τα tσχυρα στοιχεία τοϋ δικαίου τών παλαι&ν Άσσιζών τfις 
(lερουσαλ1iμ, τα όποία Επαιξαν σημαίνοντα ρόλον, &λ.λα παραλλή/,ως πuΟς 
ταύτα &νεφάνησαν καl νέα στοιχεία γνησίου φεουδαλικού δικαίου τfις Καμ
πανίας, τών όποίων Υισαν φορε1ς ο'\. Βιλλεαρδου'ίνοι καl οί σύντροφοί των g. 

'Έτι δΕ πλέον,~καl τούτο είχεν &σφαλώς μείζονα σημασίαν-, μΕ τiιν πάρο· 

1 Διd τd περαιτέρω βλ. ήδη Η e i m b a c h, Εν Ersch und Gruber, Allge:n. 
Enc}rcloρ3.die κλπ., τόμ. 87 (1869) σελ. έπ. Σ ά Ίtα, Μεσαιωνικ1) Βιβλιοitήκη 6 
(1877), σελ. ν' έπ. Πρβλ. και Π ε τρόπο υ λ ο ν, εtς ~· Αρχεϊον Βυζαντινού Δικαί~u• 
(παράρτημα α'), 1933, σελ. 35 έ:π. 

2 Τα κείμενα των 'Ασσιζων τούτω'' βλ. Εν Β e u g n ο t, Assises de Jerusaleω 
~λπ. , (Recueil des Historiens des Cωisades), τόμ. Ι- ΙΙ (1841- 1843). Σ ά {}α, Αί 
Ασσιζαι τοϊi Βασιλείου των "Ιεροσολύμων καl τfjς Κύπρου κλπ., «Μεσαιωνικ't) Βι
βλ~οitήκη"', 6 (1877). Πρβλ. καΙ. Γ. Ν. Καρατζ&:, 'Ασσίζαι τ&ν ·Ιεροσολύμων 
~αι τfις, Κ~πρου Εν --=Νέα ΣιcΟν"' 6, σελ. 897 έπ. καl τόμ. 1907 καl 1908, _σελ. 276 
επ., περι ου βλ. Π ε τ ρ οπού λ ο u, ·π έλληνικf] σuμβολη εlς τήν έρευνα ν :ι;fις ίσω
ρίας τοϋ δικαίου (1945) σελ. 111. 

3 Βλ. Κ. Η ο p f, Geschichte Griechenlands (18G7 έπ.), σελ. 12. 
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δον τών χρόνων &.νεφάνησαν κα'ι αλλα στοιχεία δικαίου έντοπίου, τα οποία 
βα{}μηδΟν έπεβλ1l&ησαν καl έχωνεύ&ησαν κα'ι αVτα εΊς τΟ νέον διαμορφούμε

νον δίκαιον. ΤΟ τελευταίον αύτΟ κατέστη οϋτω βα{}μηδΟν νέον δίκαιον Εν 

σχέσει πρΟς τΟ &νό&ευτον φεουδαλικΟν δίκαιον της Δύσεως κα'ι τiΊς Ίερουσα

λ1lμ. ΤΟ νέον δΕ τούτο δίκαιον τfίς φραγκοκρατουμένης Ελληνικfις Ρωμανίας 

&πέβη τΟ LδιότιJπον έγχώριον φραγκικΟν δίκαιον, αυτα ταυτα τα «GV>η]{}εια 

του τόπου>> περ'ι τών Οποίων, έν μέσ φ ποικίλων &ναχρονισμών J, όμιλεί τΟ 

ΧρονικΟv τού Μορέως. 

TU. «συνι}ffεια» τού ΧρονικοU ύπfιρξαν οϋτως &ρχικci:Jς Ciγραφα, τούλάχι

σνον κατδ. τΟ μέγιστον αυτών μέρος 2
, βα{}μηδΟν δμως κατεγράφοντο καl περl 

τΟ 1320 Εκωδικοποιή{}ησαν ύπό τινος πρακτικοϋ νομικοϋ τοϋ φεουδαλικοϋ 

δικαίου καl ύπΟ ηlν κωδικοποιημένην αlιτών μορφ1)ν Εzρησιμοποιή{)·ησαν 

Είτα εlς Πελοπόννησον, ΣτερεUν "Ελλάδα, ΕUβοιαν καl Ίονίους Ν1Ίσους, 00ς 

Επίσης καl &πΟ τΟν συντάκτην τοϋ Χρονικού τοϋ Μορέως, δστις Εκ τoii λόγου 

τούτου όμιλεί Εκτοτε καl περl «βιβλίου» η περl «εγγράψω1'» συνη{}·ειών (λ.χ. 

EV στίχ. 2611, 7567 έπ.}. Ή κωδικοποίησις δμως αvτiι ητο &κόμη ιδιωτική. 

Καl μόλις κατα τΟ 1453, κατόπιν αlηlσεως τών Εlιβοέων, tl Ένετικi) Σύγ

κλητος δια ψηφίσματος (parte} αvτijς, επικυρω-&έντος δια τi'jς lettera ducale 
της 4 'Απριλίου το'ίJ Franciscus Foscari, Ελέcρ ftεοϋ Δόγη τΥίς Βενετίας, 

Εξέδωκεν Επισ1lμως τclς « Άσσίζας η] ς Ρωμαγίας», Ύlτοι τi)ν είς ένετικt\ν 

γλώσσαν γραφείσαν συλλογΥιν φεουδαλικών διατάξεων, τΎjς Οποίας 11 οUσία 

ύπΎjρξε τΟ εLς τfιν φραγκοκρατουμένην "Ελλάδα, καl πρΟ πάσης κωδικοποιΊi

σεω;; ταύτης, Εφαρμοσδ·Εν δίκαιον 9
• 

* * * 
ΠΙ. Κατα ταύτα τΟ είς τUς «Άσσίζας τι]ς ΡωμαJΙίας» μεταγεvεστέρω; 

κωδικοποιηiΗν ύλικΟν εlναι Εκείνο τΟ Οποίον Εχρησιμοποίησε καl ό συντάκτη;; 

του Χ_ρονικοϋ τοϋ Μορέως, Οσάκις ούτος αναφέρεται εLς τα «σVν'ΙjfJεια του 
' το που». 

Αί Άσσίζαι τfίς Ρωμανίας εύρίσκονται βεβαίως εΊς εσωτερικ1)ν συνά· 

φειαν .πρΟς τΛς &ρzαιοτέρας ~ Ασσίζας τΥjς <Iερουσαλήμ, αϊτινες καl αlιταl 

1iσαν κωδικοποίησις τού εLς τι\ν ~Ανατολ-1l-ν f:φαρμοσ-Sέντος φεουδαλικού δι
καίου τής Δύσεως. ΜεταξU δμως τών ~ Ασσιζών τΎjς ΊερουσαλΥιμ καl τών 

1 Βλ. λ.χ. Χρονικόν, στίχ. 2611 έπ. 
2 Γενικοί τι,•ες κανό,•ες &φορ&\•τες είς η)\' κατάκτησιν καl τr)ν διανομi]ν τ&ν 

γαιών &σφαλ&ς <&α εΙχον Εξ άρχης γραφf}, δ Ογκος δμως τών συνη-&ει&ν fιτο &ρχι~ 

κ&ς Ο:γραφος. 
3 Τελευτ;αία καi άρίστη Εκδοσις τoi:i G. Recoura, Les Assises de Roma~ 

nie κλπ. (1930). 
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Άσσιζών - Ρ ' ' ' β ' " ~ ~ της_ ~μανιας , υπαρzει ασικη εσωτερικ1) διαφορά, ώς Εκ της 
επιδρασε~ς του ελληνοβυζαντινοϊi περιβάλλοντος, είς τΟ Οποίον βα-8-μηδΟν 
διεμο~φω{}·:]σαν αl Άσ~ίζα_ι της Ρωμανίας. ΔιU η)ν παρακολού{)·ησιν δΕ τf]ς 
βασικης ταυτης διαφορας εlναt dναγκαίον δπως &ποσαφηνισfl1j 11 οUσία του 
?,εσμοϋ~ της _ύ~οτελεί~ς, Οστις &ποrελεί τΟ flεμέλιον καl η)ν κεν.τρικi)ν Lδέαν. 
ητις διηχει δια παντος φεουδαλικού δικαίου. Καl είς τΟ σημείον τοίίτο είναι 
αναγκαία κάποια παρέκβασις. 

1. ΤΟ χαρακτηρίζον τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον εϊναι &φ~ ένΟς μεν ή φεου~ 
δαρzικη Οργάνωσις τf]ς γης καl τilς κοινωνίας καl &φ' Ετέρου 1i Εκ ταύηl" 
~ ~ ' -~'- "" απορρεουσα κατατμησις της εννοιας της κρατικfίς κυριαρχίας 1. 

Πυρ1lν πάσης φεουδαρχικης Οργανώσεως εϊναι τΟ «φέουδον», δπερ ε'ίναι 
τμilμα γης η δικαίωμα ακινήτου κηiσεως παραχωρούμενον ύπΟ του αVftέντου 
φ;ο~δάρχου, ε~ς τΟν _ύποτελfi του ftναντι ώρισμένων ύποχρεώσεων. ΜεταξU 
αυΗεντου Χαι υποτελους καταρτίζεται οϋτω κιΧποια σύμβασις, η όποία δΕν 
εϊν~ι ~όνον Ίδιωτικού dλλ&. καl δημοσίου δικαίου, ώς έκ τών συνεπει&ν της. 
Δια της συμβάσεως αUτΥjς ό ύποτελ1)ς δηλοί είς τΟν αUΠέντην «ύποτέλειαν» 
(l~onΊnιage), η, κατ&. τΟ ΧρονικΌν του Μορέως, «δμάτζιο», «Cοι{}ρωπείαν» 11 
«~νfJρωπέαJΙ» ι ή δ11λωσις δ~ αϋη) γίνεται πανηγυρικώς καl μΕ ύπόσχεσιν η 
δο~ιν ~-ίσ:ε~ς έχατέρω-8-εν 2

: δ ύποτελ1iς, dσκεπ1)ς καi cΧνευ ξίφους, γονατίζει 
προ τ?υ α~υflεντ?υ του καί, {)·έτων τ&ς χείράς του ΕντΟς τών χειρών του τε· 
λευrαιου,απαyγεJ..λει πανηγυρικcΧς λέξει'ς, δι~ d:>ν Εκφράζεται 11 {tέλησίς του να 
γίνη «liν{}ρωπος» (έξ ού καl honιmage J) του αϋitέντου. co αlι{){vτης .πάλιν 
τΟν &.νεγείρει dπΟ την γονυπετη ίJέσιν, τΟν &σπάζεται είς τΟ στόμα καl τΟν 
dνακηρύσσει «liν0ρωπόJ1» του δν συνεχεία δε τΟν <<οεβεστίζει» s η"το ,, ' . . "" , ι παραυι-

δει εΊς αϋτΟν τΟ φέουδον συμβολικώς δι& δόσεως δακτυλίου, zειροκτίου η 
U.λλου &ντικειμένου. 'Έκτοτε, &πΟ τfίς καταρτίσεως τού «δμάτζιο» καl τοt, 
ρεβεστίσματος μεταξU αlι{}έντου καl ύποτελοϋς γεννώνται &μοιβαίαι Εκατέρω
{),εν ύποχρεώσεις. A'L δ~ ύποχρεώσεις αύται &πΟ τilς πλευράς μ8ν του ύ.ποτε
λοϊiς συνίστανται είς ύποχρέωσιν πίστεως εν γένει και ε!.δικώτερον είς ύποχρί~ 
ωσιν στρατιωτικΎjς ύπηρεσίας, συμβουλfίς καl δικαιοσύνης, Ί1τοι συμμετοχfjς 
εi.ς τΔ δικασπlρια τοϋ αlιitέντου καl ύnοβολ1)ν είς η)ν δικαιοδοσίαν του. ~ΑπU 
της πλευράς δε τοϋ αU-Ηέντου συνίστανται είς ύποχρέωσιν πρΟς παροχfιν δι
καιοσύνης καl πρΟς παροχην Εγγυήσεως καl στρατιωτικης βοηitείας δια η)ν 

• 
1 Πρβλ. προχείρως διό. τΟ: περαιτ;έρω Α. Es m e i η, Cours €I€ment. d'bis· 

tωre du droit franςais (ιδ' Εκδ., 1921), σελ. 167 έπ., Εν&α και παραπομπαί ι:Lς 
τ;ήν συναφi} βιβλιογραφίαν. 

, ~ Fides facta 11 fidei datio, περl iliv Ε s m e i η, "Εν{}' &ν. σελ. 189 έπ. ΠρΒλ. 
και την περιγραφr)ν Εν 'Ασσίζαις τfις Ρωμανίας § 68 (R e c 0 u r a "Εν{}' ι} γ σε/ 
207 έπ.). J • '· 

3 Βλ. λ.χ. Χρονικόν τοϋ Μορέως, στίχ. 1866, 2160, 6480, 6770, 7729 έπ. 
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κατοz.Υιν του παραzωρη{}·έντος φεούδου. <Η σύμβασις δηλαδη τfις ύποτε].είας 
καταλήγει οUσιαστικώς &.μφοτεροβαρ1lς σύμβασις. ΊΌ·ϋτο δΕ κρατεί καl &ς 

πρΟς nlν lδιαιτέραν παραλλαγ1)ν τfις συμβάσεως τΥjς ύποτελείας, nlν κα.λου

μένην hornmage 1ige («λίζιο ι3μάτζιο» εlς τΟ ΧρονικΟν τού Μορέως) 1, 

κα&' 11ν ό ύποτελi)ς ύπισχνεLται πίστιν καt ύπηρεσίαν εΊς τΟν αΜlέντην δ:πο

κλειστικώς llτοι Εναντι καl Εναντίον παντΟς U.λλου τρίτου, δπερ είχε μεγάλην 

πρακτικ1)ν σημασίαν, διότι U.λλως, μΕ άπλοϋν «όμάτζιο», τΟ όποίον 11δύνατο 

να καταρτίζεται συγχρόνως πρΟς πλείονας αU{}·έντας, 1'1δύναντο να γεvνη-&οϋν 

περίπλοκα ζηηlματα ώς πρΟς τΟ ::τοϊον {όφειλε να ύπηρετfi ό ύποτε/3ις Εν πε
ριπτώσει Ερίδων 11 &λληλομαχίας μεταξU τών πλειόνων αύΗεντων του. 

"Η δικαιοσύνη 1'1 όποία παρέχεται ύπΟ τού αύ{}έντου καl εϊς nlν Οποίαν 

ύποχρεωτικώς ύποβάλλεται καl ής μετέχει ό Uποτελ1lς, &ποτελεί τΟ δεύτερον 

μετα τfιν σύμβασιν τΥjς ύποτελείας ούσιώδες συστατικΟν στοιχείον τfjς φεου

δαλικfις Οργανώσεως. "Η τελευταία αϋτη προυπο{}έτει fλλειψιν κεντρικΥjς δι

καιοδοτικfΊς Εξουσίας. ·π δικαιοδοτικιl Εξουσία e"ίναι, ώς καl 11 κρατικ1Ί κυ

ριαρχία, κατανεμημένη εlς Επl μέρους χωροδεσπότας. Τοϋτο δ~ &ποτελεί ση

μαντικώτατον χαρακτηριστικΟν τfις φεουδαλικης Οργανώσεως, Ενεκα τοiί Οποίου 

ποικίλαι προέρχονται συνέπειαι τόσον Εξ Επόψεως 'ιδιωτικού Οσον καl Εξ Επό

ψεως δημοσίου δικαίου, μεταξU τών όποίων ίδια ι τέρως σημαντικ-fι ε"ίναι ή μ1l 

&ναγνώρισις δικαιό)ματος Εφέσεως εlς τfιν δικαιοδοσίαν φεουδαρχικού dρ

χοντος ύπερκειμένου τού αύ&έντου τού διαδίκου. Έν γένει οϋτως ό δε

σμΟς τΥjς Εφέσεως &γνοείται &πΟ τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον. Τούτο δ' ε"ίναι σύμ

φωνον πρΟς τfιν κοιν1lν λα'ίκ1lν &ντίληψι'\', κα-&' fjν &ναγνό)ρισις της Εφέσεως 

σημαίνει κλονισμΟν της πρΟς nlv δικαιοσύνην Οφειλομένης πίστεως. Διότι 

Οντως, ΕUν είναι δυνατΌν να σφάλη η να πλανάται ό πρWτος δικαστής, διατί 

δΕν ε1ναι δυνατΟν να πλανciται καl ό δεύτερος η καl δ τρίτος; Ί-Ι κατάτμη

σις οϋτω τfϊς κρατικfiς ΚU!!ιαρχίας καl ηϊς δικαιοδοτικiiς Εξουσίας εlς τους 

Επl μέρους φεουδάρχας δΕν Επιτρέπει κατ' &ρχfιν τΟ δικαίωμα τlΊς fφέσεως· η 

δ' &παγόρευσις αUτη Lσχύει Εν γένει εlς τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον, εlς δ εφεσις 

Επιτρ~πεται μόνον Εξαιρετικώς 1iτοι κυρίως είς {}έματα dρνησιδικίας 11 κακο

δικίας 2
• 

2. Έπανερχόμενοι Ί)δη εlς nlν σύγκρισιν τών Άσσιζών τfις Ρωμανίας 

πρΟς τας τf1ς Ίερουσαλήμ, δυνάμεD-α να παρατηρήσωμεν εLς &μφοτέρο.ς τας 

ι Στίχ. 1869, 2562, 3185, 6327, 7891 έπ., Εν<&α και περιγραφΊ) τfις καταρτίσεω; 

«λιζίας», 1\ν βλ. r.αt έν Άσσ(ζαις Ρωμανίας § 68 (Reconra, "'Εν-&' &ν.). Πρβλ. 

καί Ε s m e i n, 'Έν-&' αν. σελ. 194, Εν&α καί άντιγνωμίαι ώς πρΟς η)ν ο-lισίαν της 

λιζίας. 
2 Βλ. έν γένει Ε s nι e i η, 'Έvfi>' dν. σελ. 171 έπ., και είδικώτερον α-lιτ. σελ. 

254 έπ.' 259 έπ. 
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συλλογUς ταύτας, τας δύο κεντρικUς lδέας αί όποίαι χαρακτηρίζουν τΟ φεου

δαλικΟν δίκαιον, Ί]τοι η\ν φεουδαρzιιοlν δργάνωσιν μΕ βάσιν τ1)ν σύμβασιν 

τοίi hoιnωag·e καl τfιν κυριαρzικ1lν δικαιοδοτικ1lν Εξουσίαν τού cpεουδάρχου. 

~Αμφότεραι Ομως α't κεντρικαl αύται ίδέαι παραλλάσσουν εlς τ&ς δύο συλλο

γάς, καl τούτο δΕν εlναι &:νευ συνεπείας δια τ1lν μορφ1']ν ύφ' r]ν τΟ φεουδα

λικΟν δίκαιον Εμφανίζεται είς τΟ ΧρονικΟν τοϋ ]\fορέως. 

Οϋτως Εν πρώτοις, 11 εlδικωτέρα σύμβασις τού «ί.ίζιου ό,ιίάτζιοfJ», περl 

oU &νωτέρω Εγένετο λόγος, διαμορφό)\'εται κ:ατα τρόπον διάφορον εLς τΔς 
'Ασσίζας τrjς Ίερο'L!σαλ1lμ καl εlς τίΧς 'Ασσίζας τΥjς Ρωμανίας. A't ~ Ασσίζαι 

τfiς Ίερουσαλ1]μ, Εκφράζουσαι καl εlς τΟ σημείον τούτο γν1lσιον φεουδαλιχι)ν 
δίκαιον, ίtεωρούν τΟν «J.ίζιογ» ώς Οντως ύποτελη εlς τΟν αlyθ-έντην του, ετι 

καl παρU. τΥ)ν εLδικ1Ίν συμφωνίαν περl της εlς αUτ(Jν δφειλο]iένης dποκλειστι-
η- π'ι ' ' ' ' "0) ' ' ' ' ' ' 'ζ - Ρ κ ι ς στεως και υπηρεσιας . ι ως τουναντιον, εις τας λ σ σι ας της ω μα-

νίας, οί «λίζιοι» είναι πρόσωπα εUγενών ί•ποτελών &ν1lκοντα εLς Lδιαι τέ.ραν 
τάξιν, στενωτέραν ηϊς τάξεως τών άπ?,ών ύποτελών: o't «λίζιοο> τών ~Ασσι

ζών τlΊς Ρωμανίας εΊναι καl αlHol ύποτελεLς τού αUi}έντου των, dλλα μόνον 

ίtεωρητικ:ώς, διότι εlς τ1']ν εύγεν1ϊ Ελληνικ1Ίν γΥιν οί διάφοροι λίζιοι φεουδάρ

χαι δΕν dνέχονται εδχερώς &νωτέρους των καl δια τούτο άποτελούν Ίδ(αν 
τάξιν, ουσιαστικώς έξισουμένην πρΟς η\ν τάξιν του αlη'}έντου των, τΟν Οποίον 

&ναγνωρίζουν μόνον ώς πρώτον μεταξU 'ίσων 2
• "Η διαφορU. .ε"ίναι σημαντικ1l : 

εlς nlν Ρωμανίαν οί λίζιοι είναι lσχυρα τάξις εδγενών, 1l όποία εχει τΟ Lδι

κόν της δίκαιον καl ηlν ΊCiικ1lν της κοινωνικ1Ίν 'θέσιν fναντι tίί>ν ϋ.λλων άπλών 
ύποτελών, καl ή όποία fzεt Επιβάλει η\ν &ντίληιμιν ηlν Οποίαν c'Οραιότατα 

μάς δίCiει τΟ ΧρονικΌν τού 1\Ιορέως ε'tς το{,ς στί.χους του 7891 έπ. : 

«~]-{πεl 1) ί.ιζ[α πο1':ι ?ίνεται, φιλοi'ηηαι εlς τΟ στόμα, 

»κ 'Ε' νι τΟ πψ7.('μα έ:rί%οι J'Ον dμιροτέρωιι τriJJ' δί>ο· 
'I ~ C ι I ι I Ι 

»ουτως, χρι:ωστει ο ΠQΙ?κιπας τφι Π{(]ΊΙJΙ :τ.ρος τοιι λίζιον, 
r , ~ " 1 ;-- 1 • , , ,, δ , 

»ωσαγ ο Μ~ιος :τ.ρος αvrOJ', ουκ π•ι ιαφωι•ια, 

»Ιiιιευ 1] δόζα καi τιμι) δπου (χει :τ.iiοα c1φέJιτης» 3. 

Κ ' " ' ) cι.":' " ~ • ' " δ ' αι εχει μεν ,εχυη, vτι η ουσιαστικη αυτη - ιαφορu τfΊς {1-έσεως τού 

λίζιου εΊς τΥ)ν Ρωμανίαν Εξηγεί τα ι &π Ο τΟ γεγονός, δ τι 11 κατάκτησις της 

έλληνικfις γΥjς UπΥjρξεν Ερyον τυχοδιωκτών μΕ Εντονον &ναρχικ1)ν δι&ι'J-εσιν, οί 

Οποίοι δΕν fτνείχοντο εUχερώς να είναι τυφλU. Οργανα τοϋ αUf1-έντου των 4 , 11 

1 <Υπό τΟ πνεUμα τοUτο ύπάρχοu'' πολλαL διατύ.ξεις έν ταίς 'Ασσίζαις τών Ίε" 

ροσολύμων. Πρβλ, λ. χ. Άσσίζας <Ιεροσολί•μων καt Κύπρου, § κδ' (:..;::;Σά {)-α, l\1!:'· 
σαιων. Βιβλιο-&. 6, σελ. 36 έit.). 

2 Βλ. 'Ασσίζας Ρωμανίας §§ 4, 5, 30, 72 (Εχδ. R e c ο u Γ a, ''Εν-&' &·ν.). 
3 Πρβλ. και στίχ. 789G έπ. 
4 Recoιιra, 'Ένθ-' U.ν., σελ. 21 έ:r. 
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Εξ1lγησις Ομως αϋτη δΕν είναι πειστικ1l, διότι τότε τΟ 'ίδιον φαινόμενον τlϊς 
ίδιαιτέρας {tέσεως τών λίζιων cθ·cl Επρεπε Ψ1 είχεν Επιβλη{Ηi καl εις την ~Ιε
ρουσαλllμ. Μάλλον κλίνω πρΟς t1)ν &.ντίληψιν, δτι καl Εδώ διαπιστούται η 
διαβρωτικf) δύναμις τοϋ έντοπίου Ηληνικοϋ στοιχείου, τΟ όποίον, παρcl τΟν 
βυζαντινΟν &πολυταρzισμόν, κατα βάσιν Ύιτο πάντοτε δημοκρατικόν, κal τΟ 
όποίον, &.ντl να Uποστ'fi η)ν έπιρρω)ν του δικαίου τών Φράγκων, έπηρέασεν 
αUτΟ καl διέτρησε την φραγκικ1\ν πανοπλίαν μιΞ τ1)ν Οποίαν f}το έξωπλισμένον 
τό δυτικΟν φεουδαλικόν ~ίκαιον. Ή δ~ clποψις α1Jπ) τfiς dσκη1'1είσης Επιρροής 
τοϋ έλληνοβυζαντινοϋ στοιχείου έπl τΟ φραγκικΟν δίκαιον της Ρωμανίας Εν
ισχύεται, &ς φρονοUμεν, καl &πΟ Ciλλην παραηlρησιν. 

Έλέχ{}η Οτι τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον &γνοεί τΟν {}εσμΟν τfiς Εφέσεως, 
πλην ΕΠL περιπτώσεων &ρνησιδικίας η κακοδικίας, τοϊiτο δ~ Εν γένει κρατεί 
καi εLς τdς ~Ασσίζας τfίς <Ιερουσαλ1lμ 1

• Τούvαντίον Ομως είς τ&ς 'Ασσίζας 
τfiς Ρωμανίας τΟ δικαίωμα τflς Εφέσεως, καl μάλιστα μΕ σαφΕς &νασταλτικΟν 
αποτέλεσμα, &ναγνωQίζεται εύρύτατα διΟ. παντΟς ε'ίδους δικαστικdς d.ποφάσεις 
ε'ίτε άπλών ύποτελών βαρώνων, ε'ίτε λίζιων ύποτελών, ε'ίτε καl αVτου του 
πρίγκιπος, η του πριγκιπικου δικαστηρίου, δτε, είς η)ν τελευταίαν ταύτην 
περίπτωσιν, Ίl άπόφασις Εκκαλείται Ενώπιον του αUτοκράτορος 2 • ΕLς τΟ Χρο
νιΚΟν δε του Μορέως, τΟ όποίον, κατ& τ& λεχ&έντα, Επαναλαμβάνει τΟ είς τ&ς 
~Ασσίζας τfiς Ρωμανίας κα&ιερωμένον δίκαιον 8 , γίνεται Επίσης συχνότατα 
λόγος περl του δικαιώματος του διαδίκου ν' «άνακράζn» τl)ν &πόφασιν 4 , 
καtτιερουμένου οϋτω σαφώς τοϊi δικαιώματος της Εφέσεως, κατ' &ντωεσιν 
πρΟς τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον. Δfν είναι ά.ρά γ ε τοϋτο χαρακτηριστικη δια
φορά, )1 Οποία πιtτανώτατα Εχει η)ν ρίζαν της είς Επίδρασιν τοϋ ~Ελληνορ
ρωμα'ίκοϊi δικαίου, Οπερ &νέκα&εν Εγνώρισε τΟν {}εσμΟν τΥjς Εφέσεως ;-ΤΟ 
Ερώτημα, 00ς φρονοUμεν, δύναται σχεδΌν μετ& βεβαιότητος vd Εχη &πάντησιν 
καταφατικήν. Με τΎ}ν αUτfιν δΕ σχεδΟν βεβαιότητα δυνάμει~α νd χαρακτηρί
σωμεν ώς στενώς συνδεδεμένους πρΟς &ναλόγσυς βυζαντιγοUς {}εσμοUς καl 
άλλους ι~εσμοUς σι όποίοι αναφαίνονται είς τΟ ΧρονικΟν τοϋ lνlορέως ώς γνη
σίας φραγκικΥjς προελεύσεως, 00ς λ. χ. τα «ψυχικά». llτοι τ&ς πρΟς σωτηρίαν 
tiΊς ψυχfίς του ίtνΊlσκοντος γιvομένας Επιδόσεις είς εVαyfi 'ιδρύματα, καl η)ν 
«πα1'άτικα», f\τοι τ1)ν ύπό τινος χορηγίαν καi μισ{}οδοσίαν του πληρώματος 

1 

Assises de Jerusalem, Livre de Jean d'IbeHn, κεφ, 187, σημειο'ύμ. έν 
Ε s nι e i n 1 "Εν1}' άν. σελ'. 260 σημ. 66. 

2 Άσσίζαι Ρωμανίας § 143. 
s Βλ. &νωτ. σελ. 206. 
4 

Πρβλ. ΧρονικΌν τoiJ Μορέως, στίχ. 7353 έΠ., 7390, 7396, 7410J 7493 έν σχέ
σει πρός η] ν ίιπό-&εσι'\' της "Ακοβας. Πρβλ, καί 'Α δ α μ α ν τ ίο u, "Εν'\'}' &ν. σελ. 
461, 544. 
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) 'ο α'v1'1κοντος είr άλλον 1l όποία τολμώ να πιστεύω, δτι, παρc':ι: η)ν ϊτα-π ,οι υ · ~ ' ' Ν' ~ 
λικΊΊν προέλευσιν αUτiϊς, Εκφράζει Εν τούτοι;; τ1Ίν είς τΟν Ναυ:ικον , ομον των 

Ροδίων &ρτίως διατυπουμένην tδέαν τiiς «χοινωJ,ίας» μεταξυ πλειονων προ-

σώπων Εκμεταλλευομένων τΟν πλοϋν I. ' , ~ - , , 

Βεβαίως, μΕ τdς τελευταίας ταύτας παρατηρησεις, ~εν _επι{}υ~ω να ,ισχυ~ 
~Qω- 0 ''τι τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον τών 'Ασσιζών της Ρωμανιας και του ρισu , Q- Τ' δ ) ' 

χ - του 1\fορέως ~χει Εξελληνισ{},η η Εκβυζαντινισυη. ο φεου α .ιχον ρονικου 1, _ " , δ' 
δ ' v είναι κα{Υ έαυτΟ δίκαιον κλειστόν, τΟ όποίον έφαρμοζεται σχε ον ικαιο · , , , ' 'Α 
δμοιομόρφως είς τrj\' Δύσιν καl &πΟ Εκε~ κατΟ: ,παρεκτ~σιν<Ι και_ εις την 'ν~-
τολήν. ΔΕν δύναμαι δμως να μΊ) βεβαιωσω το γεγονος οτι το ~εουδαλι:ω~ 

δ 'καιον τ1Ίς βυ~ι,αντινiiς ~Ελλάδος είναι συχνU. οUσιαστικώς διαφορον του 
ι ' ' ) ' "Ο δ' ' β υδα' ικοϋ δικαίου τiiς Δύσεως καl τfj; Ιερουσα .η μ. πως αναμφισ η-

φεο ,... - <Ε), 'δ , ~ - '1 ' 
' - ο' φεουδα/ ικΟν δίκαιον τfίς βυζαντινης ' ιΛα ος εχει υποστη t1 '\ τητω~ τ ' ' - κ ' 2 01 ' ' ι 

εlδικωτέραν έπιρροf)ν των Φραγκικών itεσμιων Τ~1ς αμπα:νιας ' / απο <~η\ 

Οποίαν πρσ11ρχετο ό Ογκος των ίπποτών οϊτινεςc κατεκτ~σα~ το<ν ~ορεα,ν, ουτω 
•ι'ιζα1 ο"τι το' φεουδαλικΟν αVτΟ δίκαιον τiiς ελληνικης γης υπεστη αναντιρ-

νο, ' - β 'λλ , , -
' ως τη'ν Επιρρ01)ν καi του έλληνοβυζαντινου περι α οντος, εντος τ~υ 

ρητ δ '" ' ' Ά Ί της ' 'ου 'ε'ζ11 σε καl flνδρώ{}η καl τέλος έκω ικοποιηυη εις τας σσι~ας οποι · . , , , {}, , 
Ρωμανίας. την &ντίληψιν δΕ ταύτην -&α προσπα{}·ησω και ευ υς περαιτερω 

να Ενισχύσω. 

* * * 
IV. Άλη{}cίJς, ό νομικΌς δστις &ναγινόJσκει τΟ κείμενον τoii Χρονι~~ί:, 

- Μορέω,.. Εκπλ11' σσεται &πΟ η) ν fντονον περιγραφ1)ν τίlς &γωνίας με-& i'ις του ... ~ · , ι , " ~ , , 
' φ ' ' σπα&οϋν νc1 διατηρtlσουν τα «σ'VJ!Ιj{}εια» των ως επισης και οι ραγχοι προ J , , • , 

τα δια συμβάσεων Uπεσχημένα. Προσκόλλησις εLς τιJ. «συ,ιηι9'εια» και αρχη 

1 Δια τα «Ψυχικά» βλ. τU Χρονικόν τοU lVlovέ:Oς, στίχ. 778~, :τρβλ. δΕ καi 1ι1 ,~-
δ ' Τ' ' ι Ον δίr.ωον Ε.ν ταϊς Νεαραiς των βυζα\'ϊ. αυτοκQατ. (1922) συ •. 

ρ ι α χ η:38 ο Πα στ Υ. • , ; ο u 'Ιστορία καί Εισηγήσεις ΡωμαϊκοU Δικαίου (19-14) 
281 σημ, . -ε τ ρ ο π ο υ ' ' ' , ' , "'80 ("· l) 

1~3 'Ί 1293 Π z έπο υ Συνταγμάτων Νομικοv Αλεξ. Υψηλαντη lι. ε;;-:ι . 
§Α 0 δ' σ~."· 'Α~". ω· ν· 1936) σελ 120 έπ παρ' οίς καί Ο:λ,λη βιβλιογραφία. Διδ. την , κα ημιας vην . . 9 ι· 

' (' , anatica) β), τΟ ΧρονικΟν τοU Μορέως στίχ. 278 _. Pana ιca ση-«πανατικα::> ιτα,.. ρ · , , τ .. ' Ν' -, 
• ' δ ' Πε ' τΊ1 ς ·Lδέας της «ΚΟL"Ι'ωνίας» εις τον Ναuτικον ομον τω'\ μαι'\•ει αρτο οσιαν. ρι , , , , J G • ~ . 

---------~------,-------, ' - §§ ιt' κα κη λβ κλπ. (Ζεπωγ, ns rrecoιo Ροδίων βλ. το κειμενον αυτου ~ , , , , _ 
' Β' σελ 99 έπ έκ της Εκδόσεως Α s h b η ι· η e r), περι της ση-rοmanιιnι, τομ. · · ., , , β'Ί "δ p 

μ~σίας δε της «κοινωνίας» ώς προδρόμου τfις ιί.ρχης :ης ασφαλισεως · "· η .~~ a ~
d e s 511 s, Collection des lois nιaι-itinιes anteneuι-es aιι XVIIIe sιecle, , 

σελ. 219. 'β\ • \2 '0' ση;c. 3 τΟν αUc. παραπεμπ. Η ο ρ f.' Geschichte 2 Πρ "· α'\•ωt. σεr,, u 

Griechenlands, σελ. 12. 
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ti'jς τηρ1lσεως τfις καταρτισ{}·είσης συμβάσεως εlναι &μφότερα ίδέαι διήκουσαί 

δι" Ολοκλήρου τοίi κειμένου του Χρονικου τού Ι\'Ιορέως. 

'Ή &ρχfι τfις τηρ1lσεως τΎ]ς καταρτισ&είσης συμβάσεως, χαl δη καl τijς 

&τύπου τοιαύτης, δ€ν δύναται ν' dμφισβητηί}ύ, ώς φρονώ, δτι Εχει γνησίως 

δυτιχiτν προέλευσιν. <Η Εκ τfις &τύπου συμβ(iσεως δέσμευσις,-Εφαρμογ1) καl 

Εκφρασις του δόγματος τf]ς Ελευ-θ·ερίας τών συναλλαγών, δπως τοίiτο ·νοείται 

σήμερον-, είναι &ρzl) finς Επέρασεν εχ τlϊς Χριστιανικilς Δύσεως καl εLς τΟν 

κόσμον τfjς "Ανατολi]ς. Efzoν δ" Εσχάτως τl)v εUχαιρίαν Ι να εκφράσω τfιν 

ίJπόitεσιν, δτι ή &ρχ1l αϋτη Επέρασεν εLς η)ν Άνατο/3Ιν διδ. τών σταυροφό

ρων χαl δτι Ενδειξιν, αν Οχι &πόδειξιν τούτου, παρέχει τΟ ΧρονικΟν τοiί Μο· 

ρέως ε(ς τους ώραίους στίχους τοt' (στίχ. 2386 έπ.). 

« ... lν{}α εl1'αι χριστιωιοi σ~ δλψ• η) μ οlκουμέ11ψ•», 

«τ(ηι νόμον καl τfς άγωγi:ς οί συμφωνίες τΕς κλειοϋσιν>>, 

δπου, τΟ έλληνικΟν κείμενον, κατα διάφορον Εχφρασιν λ.χ. πρΟς τ11ν γαλλικΥιν 

διασκευ1lν, τονίζει η)ν χριστιανικ1)ν προέλευσιν τi]ς &ρχiϊς της &τύπου δεσμεύ

σεως καl συγχρόνως, προδήλως ύπΟ βυζαντινΎιν Επιρροήν, προσ&έτει Οτι «οί 

συμφων!ες κλεωύσι» καl «τfς cΊγωγές«, δηλαδfι τδ. δικαιώματα-αξιώσεις, 

αί όποίαι μόνον δι" &:γωγών δύνανται να παρίστανται κατΟ: βυζαντινορρω

μα·ίκiιν &ντίληψιν 2
• 

"Απ Ο &λλης δ μ ως πλευρdς, 1"1 συχνη ύπΟ τοϋ συντάκτου τοίi Χρονικού 

μνεία τijς &γωνίας μεΗ" ής o't Φράγκοι Εμφανίζονται &ς προσκεκολλημένοι εί.ς 
τα «συ1ΙJ}{}εια τοfί τόπου» των 3 δεικνύει έπαρκώς, ώς τολμώ νδ. νομίζω, τΟν 

τρόμον των κατακτητών μ ή πως ::ίς τΟ ξένον έλληνοβυζαντι νΟν περιβά}J,ον των 

απολέσουν καl ι'tυσιάσουν ηΊν γνησιότητα των itεσμίων των. ΕίJρισχόμεitα 

καl έδώ, ώς ύποίtέτω, ένώπων του αlωνίου φαινομένου τiΊς lσχύος τοiί Εφαρ

μοζομένου ζωντανοϊi CΕλληνικου δικαίου καl τfjς επιβολΥjς αUτοϊi Επl τοϊi 

δ-&νείου δικαίου παντΟς κατακτητοiί. Εlς τi)ν συγκεκριμένην περίπτωσιν οί 

Φράγκοι σταυροφόροι αντιλαμβάνονται τΟν κίνδυνον τfίς νοΊtεύσεως των 

Ι Βλ. Π. Ζ-έποu, 'Ενοχιr:Ον Δlκαιον, Α' (1947), σελ. 118 σημ. 3. 
2 Κατά τΟ Ρωμα'ίκΟν Δί:-:αιον δι:ι.αίωμα ύφίστατο μόνον Εφ' Όσον δι' αύτό παρ· 

είχετο καl οι:άγωγη,. (actio) fι δ' «&'/ωγiΊ» Εσήμαι\•ε τΟ δικαστικcίJς προστατεuόμενον 

_fu.?t.Q.{Q:ψ._~· πρβλ. Θ ε ο φ ί λ ο υ,- -ΕισηΎήσεις 4. 6 pr. 'Η &.ντίληψις αϋτη άπαντα τ α ι 
και iν τι'!? Χρονικι'Q τοϋ Μορέως, στίχ. 2386 έπ. ΤΟ γαλλικΟν δμως κείμενον λέγει 

άπλ&ς: -«, .. paΓ toute part dou 111ollde, li pat vainquent les Jo}τS» χωρίς νιΧ όμιλfί 
περί «χρισtια\'&ν» και περt «&γωγ&\':.1< (βλ. γαλλ. παραλλ. Χρον. Μορέως § 167, Εκδ. 

Longnon, 'Έν{Ι-' &.ν. σελ. 58). 
s Βλ. λ.χ. τi]ν άπάντηοι\• του πρίγκιπας Γουλιέλμου Β' τοίi Βι.λ.λεαρδου'Lνοu 

πρΟς τΟν αύtοκράωρα Μιχω)λ Παλαιολόγον Εν Χρον. Μορ. στίχ. 4283·· 4290. Έπί· 
σης βλ. στίχ. 7567 έπ., 7874 έπ. κ.ά. Πρβλ. καi 6.-νωτ. σελ. 204 ση μ, 1. 
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{}εσμίων των ύπΟ τΥιν έλληνοβυζαντιν1lν ΕπιρροΊΊν. Καl οϋτω μόνον, ώς 
, δ, ' 'ξ {γ] ηc ποοσκόλλ11σις εlς τU <<συγι}fJει.α» καl 1) άγωνία 

νομιζω, υναται να ε ηγη ι - ~ , , _ 
δ ' , δ ατ{1ρησιν α1Jτών llτις &γωνία Εχδηί.οiiται εΊς το κειμενον του 

τωνιατηνι ' ,-"δ 1 

χ - - Μ 'ως Πράγματι δi: o'L Φρά.γκοι δεν ειχον α ικον. 
ρονικου του ορε · · · , , , 

'Η δ βοωτικ1Ί δύναμι-, τοϋ <Ελληνικοί\ στοιχείου ησχησε φαινεται κα,ι 
ι α ..... ., δ, , , 

Επl τών φραγκικών tJεσμίων nlν Ε.πιρρο1lν της. Ουτω εν ε'ιναι μ~ο~ον ~ο 
, οι " τΟ ΧρονικΟν τοϋ J\fοQέ.ως οί Φοάγκοι,-κλειστος κcι.:θ εαυτον 

γεγονος, οτι εις ' '- ' c)) ' ) -
· δ ) '- 'ργανισμό-- -Εμφανίtονται c'Ος Ομιλούντες την ε' ,ηνικην Υ ,ωσ-

φεου α 1LΚΟ~ 0 . '='' ~, , , c~) ' β' , ' j τι-
., ")) 'ν γένει Qy Εξοικειωμενοι προς τον εΛ ,ηνι.κον ιον και πο ιι 

σαν η α, .ως ε ~ , ~ , ~ , τΟ 
' ' '))' ~ραν τού γε'ιονότοr τούτου, και ειδικωτερον ως προς 

σμον , α ,. .α πε ~ , δ ' 
δ' αιον τΟ ΧοονικΟν ωϊi Λ1ορέως παρέχει Ενδιαφερούσας πληροφ~ριας ι'α 
ικ • '" - '--- - ~ ' - ικου ουστη-

τi]ν &σκηθ-είσαν Επίδρασιν τοϋ έΛληνοβυ~αντινου επι _του φραγκ _ ~ , _ 
ματος δικαίου καl Sπl τ)Ίς κοινωνικiiς 11 ~ίκονομδικ~ς Ορ~ανώσεως του επι του 
'λ) - 'δ 'φους &ναπτυχ{Ι-έντο,... δυτι·,ωυ φεου αΛισμου. 
ε ,ηνικου ε α ~ ~ ., ~ φ 1 1 

Οϋτως, είναι δλως χαρακτηρισηκΟν τΟ γεγονός, οτ,ι οι ρα,γκ~ι, ~οιου: 

β βασμο, ν προς τΟ έγχώριον στοιχείον, διετηρησαν την ισχυν του 
μεvοι συμ ι • " - ~δ ' 
Εγχωρίου δικαίου καl &κόμη καl ηlν Εγχώριον δργάνωσι~. τ~ς ι ι~κτησ:ας~ 
Καl δια μ€ν ηlν διατήρησιν τοϊi lσχύοvτος βυζαντινορρωμαικου ~ιχαιου ο~~~ 

, , , α'μφιβο/ ίαν 1c1 διήγησιc τοίι Χρονικοϊi τού Μορεως, κα{t ην 
μιαν αφινει ' - ![, 1 , -

(στίχ. 2091 έπ.) οί βυζαντινοl «liρχοντες, οί πρώτοι του .zι ορεως» ςητουν 

καl επιτυγχάνουν'. 

ΨiπΟ του νυJJ και [μπροστεν, Φρrί.γκος JJd μJ) μiiς βιάση 
»J'~ ιΊλλάξ"ωμεν η)Jι πίστοι _μας διd τών Φραγκώ1ι η)Jι πίστιν, 
»μΊ}τε ιΊπΟ τd συν1}fJειά μας, τΟν 11όμον τών Ρωμαίων». 

'Αλ)' , ' δ ' τΊ'lν διατ{]ρΊ]σιν τijς εγχωρίου οργανώσεως τfίς (διοκτησίας 
,α και ια _ <Ι c β , 

τΟ ΧρονικΟν του Νlορέως εlς πολλοUς στίχο~ς του διηγε_ιται'_ στ~ οι υ,ζαντι~ 
νοl Ciρχοντες, «τd άρχωιτόπου?.α)) τοίi Μορε,ως ~ιατηρο,υν_ τα <~ιγ~J'lκα» ,χα~ 
«τΕς ποονοίές τιο11» δηλαδΊl τδ. βυζαντινα φεουδα των, ενω «και 'οι χωριατε~ 

,_ " " " ' " ' σιν παροι-- ,, χωριWν στέκουν ώσdτ τοVς ηvρα11», ητοι εις την αυτην σχε 
τω • ' β ζ ' ' ' 'Όντως δ' 1] 
κίας η δουλοπαροικίας ώς καl κατδ. το υ αντινον συστημα . 

' Λ ' • ' τοϋ Σεβαστοκράτορος αίχμαλωτισ<&εlς Γουλιέλμος Β' Βιλλεαρδου'i> 
.χ. ο υπο '·· • '{} 

ό Επι/Ε\'όμε\'ΟC NtE Καλαμάτας (Χρον. Μορ. στίχ. 2449) «ρωμεικα απεκρι η» 
νος, ' - , • · 'Α λ' ' Τ iι{} (Ancelin 
στ;ίχ. 4130) πρΟς τΟν Σεβαστωι.ράτορα, και ο .:μισιρ σε ην ·ντε, ο » , 

(d τ ) " ς ,ες τά~ες €ξευρε άχριβώς, nlν )'λώσσαν τ&ν ρωμαιων» (στιχ. 5234), e ιιcy , οστι "' - • , , , "~ 
έλληνιστί συνεννοείται μΕ τοUς μισ&οφόρους Τούρκους, οί οποίοι και αυωι «ε.ε~ραν 
τη·v λογικΎ]ν γλώσσαν τών ρωμαίω\'» (στίχ. 5207). Πρβλ. ιΞν Ύένει 'Α δ α μ α,, τ ι ου, 

•Ε,•&' ό.ν., σελ. 517. • 091 • 
2 Πρβλ. Χρον. Μορ. στίχ. 1439, 1642 έπ., 1706 έπ., 2048, 2059 ε~., 2 _ επ., 

'2822 έπ., 2937 έπ., Εξ ων tδίως στίχ. 1642. 1649. Διά τ;ήν δουλοπαροικιαν των βu· 
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τοιαύτη ρύ'Ι9μισις τοίi προβλ1lματος της τύχης τών βυζαντινών προνοιών είσ

llγαγεν εLς τΟ κλειστΟν σύστημα τΥjς φεουδαλικfiς Οργανώσεως τ&ν Φράγκων 

τiiς Βυζαντινης "Ελλάδος καl τΟ βυζαντινΟν πάρισον φεουδαλικΟν σύστημα 

τfϊς αναγνωρίσεως «προ1ιοιών» μΕ τUς Εκ τούτων &πορρεούσας στρατιωτικΟ:ς 

1i ?i.λλας ύ;τοχρεώσεις ι. 

Αί βυζαντιναl «πρόιιοιαι», γνωσταl 1lδη &πΟ τών χρόνων τών Επιγόνων 

τfις Ι\1ακεδονικ1ϊς Δυναστείας 2
, εΙ χ ον προσλάβει τΟ σχf)μα οUσιαστικου «φεού

δοv» κυρίως &πΟ τώv χρόνων τών Κομνηνών Επl ~Αλεξίου τοϋ Α', δτε κα&ιε

ρώ{}η ή ύποχρέωσις του προvοιαρίου να Εξασφαλίζη &ρι-&μΟν στρατιωτών δια 

τι.iς &νάγκας του αUτοκράτορος. Καl &ρχικώς μΕν 1l «πρόνοια» ήτα εLς τΟ 

Βυζάντιον &κληρονόμητος &κίνητος κτf)σις, ώς &ρχικώς &κληρονόμητον ήτο 

καl τΟ «φέουδον» εLς η)ν Δύσιν, βα{)μηδΟν δμως o'L προνοιάριοι &πέκτησαν 
γνησίαν φεουδαλικην συγκρότησιν καί, κατα τΟ πρότυπον του δυτικού φεουω 

δαλισμοU, oU μόνον &τέλειαν φορολογικl)ν &).λ&. καl &νεξάρτητον δικαιο

δοtικ1)ν Εξουσίαν. Τέλος δέ, κατ&. τοUς χρόνους τών Παλαιολόγων, Ελησμο

ηiftη δτι τl)ν «πρόνοια ν» κατείχαν οί προνοιάριοι <<κατd λόγον προνοίας)) καl 
O_Q ,_Q_ Cl I - \ 11 I >\ \ λ' 
εvεωρηυη οτι ταυτην κατειχον «κατα Λογον . γοιιικοτητος» η «κατα ογον 

δεσποτείας», 1lτοι ώς περιουσιακ& στοιχεία κληρονομητά, ώς τούτο εlχεν flδη 

συμβfi καl εϊς η)ν Δύσιν 3 • 

Καl ή μΕν Εξέλιξις 1lν δ itεσμΟς τών «προνοιών» δι1Ίνυσεν εLς η)ν βυζαν

τινΊ)ν 'Ανατολl)ν είναι Ενδιαφέρουσα κα{)-" έαυη)ν ίστορία δια τl)ν οLκονομι

κΊ)ν καl κοινωνικ1Ίν δργάνωσιν τfjς Βυζαντινf)ς .. Α.:Uτοκρατορίας· 1l ύπΟ τών 

Φράγκων δμως διατήρησις τών βυζαντινών <<πgονοιών», ύφ~ 11ν μορφf}γ αύται 

Εκράτουν κατd τοUς χρόνους τΥ)ς φραγκικΥ)ς κατακτ1iσεως, είχε τf)ν βαρυσ1i

μαντοV είδικΥιν συνέπειαν, δτι είς τΊ)ν καρδίαν τΥ)ς δυηκΥ)ς φεουδαλικΥ)ς Οργα

νώσεως τi'jς βυζαντινi'jς Έλλάδος, i]χiJησαν καl γν1]σιοι βυζαντινοl {}εσμο(, ώς 

δ c&εσμΟς τΥις βυ'ζαντινΥις «προ1ιοίας>> καί,-δπερ Ετι σημαντικώτερον-διd 

ηΊν ρύitμισιν τού c&εσμοϋ αUτoii Εφρόντισαν ε'Lδικώς οί Φράγκοι, 00ς τούτο 

προκύπτει &πΟ τΟ κείμενον τών ~ Ασσιζών τΥ)ς Ρω μανίας, τών Οποίων 1l § 
138 ρυ1tμίζει τΟν τρόπον κα{)·~ δν οί υ'tol η αί -θυγατέρες τών ~Ελλ1lνων δια-

ζα·ντινών βλ. Π. Ζ έπο υ, Σuνταγμάτιον Νομικόν 'Αλεξ. "Υψηλάντη κλπ. (1936) σελ. 
39 έπ., έv&α και 1Ί παλαιοτέρα βιβλιογραφία (f:φ' οίi βλ. καl Σ ό ν τ η ν, έν «' Αρ

χείφ Ίδιωτ. Δικαίου» 5,1938,~1ελ. 79 έπ., Beseler, f:ν Byzant.ωNengr. Jahrbίi
cher, 16,1940, σελ. 256 έπ.). 'Α λ. Δ ι ο μ 11 δ ο υ ς, Βυζα,•τι'\•αί μελέται, Α' (1942), 
σελ. 1 έπ., 19 έπ., 51 έπ., ίΟ έπ., 93 έπ. καί δι' δλοu τοϋ βιβλίου. 

1 Βλ. lδίως στίχ. 1644 έπ. Χρον. Μορέως. 
2 .Πρβλ. Ά μ ά ν τ ο u, "Ιστορία τοϋ Βυζαντινοϋ κράτους, Β' (1947) ·σελ. 217. 

Ο s t r ο g ο r s k ~γ, Geschichte des Byzant. Staates (1940), σελ. 179,232. 
5 Πρβλ. 'Αμάν τ ο υ, 'Ένό' α,., Β' 318 έπ. Ο s t r ο g ο r.s k y, 'ΈV-&' &\'. 262 

έπ., 264 έ"π., 344 έπ. 

' 
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δ ' ' υριόη1τα τού φεούδου καl όμιλεί εϊδικώς περl τών προσώπων ι εχονται την κ . . Τ - δ~ , , ι υ 

Cll
:, t' ι· feudi secondo lo muodo de li gnegι. ουτο οντως εν τε .ε -

ιen 1 δ ) ' ~ '{) ' δ ικόν ίrι· &ναλύσει σημαίνει, δτι ό έλληνικΟς φεου α ιισμος ενο ·ευσε τον ~τ, , 
τα~ 'Ε)) 'δ ' " ' δ' αιον των Ασ-~ "" ~ 11ρμόσ-&11 ε1ς nlν βυζαντιηlν , .α. α και οτι το ικ 
rος ουτος εφ , , , , 

ζ - - p μ01,'ιας τΟ όποίον εϋρηται εlς στενην εσωτερικην συναφειαν 
σι ων της ω · • , , ~ 

;τρΟς τΟ Χρονικ'δν ταίι Μορέως, κατ&. τd λε1.-&έντα 1
, &.ποδιδε~ και σ_τοιχ;ι~ 

έλληνοβυζαντινα 'ίσης ισχύος πρΟς τα κύρια δυτικα φεουδαλικα στοιχεια απο 
τα Οποία, εlχότως, κατέχεται. 

* * * 

\1. ~Ανέλυσα, μέχρι τοϋδε εlς άδρά~, cάδροτάτας γ~αμ!~ς., τήν: κατcl ~1~~ 
&ντίληψίν μου, &σκηitείσα'\' Επιρροην του ελλ~νο~υζ~ντινου_ επι _του φεου, 
λικοϋ δικαίου τού Χρονικού τού Μορέως και τ~ν Ασσιζ~ν "της Ρ~μανιας 

' 'QlΊΟα νU δείξω τ-\1ν ά't.ιοσημείωτον δυναμιν του ελληνικου στοι-
και προσεπαu· - , , - ~')λ' ' 

' • ω διεισδύση ε1ς τΟ σώμα δικαίου ου μονον γενικου α • α και 
χειου, οπ ς _ , 
Εξαιρετικου, οίον ύπfιρξε τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον της Δ~σεως., , ~ _ _ 

Σ ' μου ο"μως δΕν {1το αUτΟς η, τοUλάχιστον, μονον αυτος εν τη με 
~Μς ' • ' 

)ε'τη ταύτη εις nlν Οποίαν &.πέβλεψα γd δώσω, συντομον εστω, σκιαγραφια~ 
• "' , ' - ' ')- cι σον και 
τού δικα(ου δπερ προκύπτει ώς Εφαρμοζομενον μεσ φ των αφε .ων ο ' 
χαριτωμέ~ω~ στίχων τοϋ Χρονικού τού Μορέως. Έπl τού σημείου δΕ τουτου 
εlναι παρατηρητέα τα &.κόλου&α: ' ~ ' - ' 

1 ~Εν πρώτοις εν σχέσει πρΟς την δικαστικην οργανωσιν του ~πριγκιπ~, 

υ z ~ληοοφορούμε{}α &π Ο τΟ ΧρονικΟν τού Μορέως, δτι, συμφωγως πρ~-
το , .... , c I - δ 'δ β ρω·νιων 
τΟ δικαιοδστικ Ον φεουδαλιχΟν σύστημα, εις εκαστην, των ω, εκ~ α , 

, " δ ηρε(_Q_11 η' χώρα ελειτούργει καl 'ίδιον δικαστηριον περι τον τοπικον 
εις ας ι υ- • • · , Κ , ' ρο 

χωροδεσπότην. ΤΟ δικαστήριον αύτΟ Εκαλείτο «μικ~α οv~τη:> ~και ~υνεκ --
- , -ν α'νωτέρων «όφφικιαλίων» του φεουδου, αι δ αποφασεις της 

τε ι το εκ τω , , ~ _ , ;- 1 _ 

- , 11ς Κούοτης :ι1σαν Εκκληται ενωπιον του δικαστηριου του πριγ «μικρας» ταυτ .... _ ~ , 
- 'λης }(ου' οηις» η" U.λλως « δυναηjς Κούρτης», της οπο ιας, προς 

κιπος της «μεγα ... · _ , c 

δ ' ' υ'πο' του πρ(γκιπος μετείχαν Ολοι οί μεγάλοι βαρωνοι και οι-
ε ρευομενης ' ' • , , - ~ {] - ' 
eκτος του Μορέως μεγάλοι ύποτελείς, ώς ό Μεγας Κυρης των Α ηνων και 
ό ΔοUξ' τών Κυκλάδων. · , , , • 'λ 

1\1ικρι1 καl μεγάλη Κούρτη ήσαν δικασηiρια &ρμοδι~ δια, την, _επ~ υσ~ν 
- ξ' ευ' γενwν &νακυπτουσών διαφορών. Τούναντιον δια τους αστους 

των μετα υ ' ~ , , Γ' ' ζ ' -
') , 'S::'ια ,,]?συ'ρηι τών βουογ>ισίωJι», εδρευουσα εις Λαρεντ αν, ενφ 
ε ,ει τσυργει ω \_ · <.;,; _ 

ό «λίος λαός», ητοι 11 κατωτάτη τάξις, ύπήγετο εlς τfιν δικαιοδοσtαν του το-

1 Βλ. δ.νωτ. σελ. 206. 543 ' ' "Ε .<υ ' σελ. 461 έπ., επ, 
2 Βλ. διό. τό. περαιτέρω 'Αδαμαrντιου, '\'·u· αν. 
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πικού .zωροδεσπότου I. Τέλος, παραλλΊ]λως πρΟς τα άστικα η ποινικα ταύτα 

δικαστήρια, έλειτούργουν καl lδιαίτερα δκκλησιαστικα τοιαύτα, άρμόδια δια 

nlν Επίλυσιν διαφοQών &vακυπτουσών μεταξU τών εUγενώv τού χλΊlρου. Οί 
&νώτατοι κληρικοί,-ό Μητροπολίτης Πατρών καl οί -ύπ~ αUτΟν 'εξ Επίσκοποι 

ώς καl οί ήγούμενοι τών μοναστηρίων 11 τών στρατιωτικών Ταγμάτων τών 
~Ιωαννιτών, τοϋ Τέμπλου καl rών ~ Α/,αμάννων,-μετεϊzον Επίσης τijς Κούρ

της του πρίγκιπας, οUδέποrε δμως μετείχαν καl κατα τήν έκδίκασιν φονικών 

δικών~. 

Ή συγκρότησις τών δικαστηρίων αUτών ήτο Εν γένει &νάλογος πρΟς τfιν 

συγκρότησιν τών περl τΟν πρίγκιπα η τΟν τοπικΟν φεουδάρχην λειτουργούν

των συμβουλευτικών σωμάτων, &τινα ε'ίτε έκαλούντο Επίσης Κούρτη ε'ίτε 

ΒουλΊl η Παρλαμάς κατα τΟ χρονικΌν του Λiορέως Β. Έν γένει ή συγκρό

τησις τών δικαστηρίων αUτών, τώv όποίων τα μέλη σπανίως εlχον εL

δικΊlν νομικi]ν καη:iρτισιν, συνή{}ως δ~ fισαν 1)γέται στρατιωτι}'(οl 11 κληρικοl 
πιστοl είς τΟν Πάπαν, Επέβαλλε διαδικασίαν άπλΥιν καl τοιαύτην ώς {}c): Ελέ

γομεν σήμερον <<έκ τών Ενόντων». Καl άπΩ τijς &πόψεeι:iς αUτής εΙναι δλως 

χαρακτηριστικ1]1] διάταξις τwν Άσσιζων τijς Ρω μανίας (§ 145), και~' \]ν δεν 

Ε:πετρέπετο η ύποβολ1l μακρών έγγράφων ύ,ωμνημάτων &λλU. μόνον Gυντόμων 

αlτήσεων τών διαδίκων, ώς Επίσης δΕν Επετρέπετο 11 UπΟ τι';Jν δικηγόρων &πΟ 

χειρογράφου &γόQευσις 11 παραπομπ)l είς νόμους η κανόνας, άλλ' 1l ύποστή
ριξις της ύπο&έσεως επρεπε να γίνεται εlς γλώσσαν άπλΥίν η κοινήν, δπερ 

κατα τU.ς Άσσίζας, fιτο degna cosa δηλαδ1) ilτo δρ{}όν, διότι οί λίζιοι, ώς 

Επl τΟ πολύ, δΕν ήσαν μορφωμένοι Cίν1tρωποι! 

2. Έξ Ετέρου, δια τ'hν Ολην φεουδαρχικ1)ν δργάνωσιν σημαντικώτατον 
ήτο τΟ «Ρουτζέστρο» 11 «Ριτζέστρο» 11 CJ.λλως «ΒιβλίοJι τi'jς μερισίας», τΟ 

όποίον fμο εlδος κτηματολογίου, εLς δ περιεγράφοντο τα φέουδα τών Φράγ

κων, &λλCι καl αί πρόνοιαι τών Εγχωρίων χωροδεσποτών 4
• ΕΤναι πολU πι{}α~ 

νόν, δτι τΟ «ΡιτζέστρωJ>> α{•τΟ περιελάμβανε καl γενικωτάrους τιvας κανόνας 

τοϋ δλου οUσιασtικού 11 δικονομικού φεουδαλικού δικαίου, Εξ Εκείνων οϊτινες 

' Πρβλ. Χρον. Μορέως στίχ. 3209, 5848, 8632 δια τοιJς «βουργησίοuς:ο καί στίχ, 
3850, 3869 δια τΟν ο:λίοv λαόν:.. 'Ε\• γένει πλ1iν του 'Α δ α μ α ν τ ίο υ, 'Έ"~' &ν. βλ, 

χαί Μ ί λ λ ε ρ, 'Η Φραγκοκρατία εν 'Ελλάδι, Α' (μετάφρ. Σπ. Λάμπρου), 1909 έπ., 
σελ. 81 00ς καi τiιv παψ.ίλληλον διάρ#ρωσιν τfjς δικαστηριακi]ς bρ'ιανώσεως είς τας 

• Ασσίζας τfjς 'Ιερουσαλήμ, περL Ύjς βλ. Η e i nι b a c h, ε,, Ersch- Gruber, Allgem. 
Encyclopfidie κλπ., 87 (1869), σελ. 2 έπ. 

2 Πρβλ, ΧρΟ\'. Μορέως, στίχ. 2015 έπ. 
3 Βλ. Χρον. Μορέως, στίχ. 2857, 3408 έπ., 3440, 4394, 4402 έπ., 6170, 6439, 

7395, 8141 κ.ά. όJς καί Ά δ α μ α ν τ ίο υ, "Εν{}' δ:ν. σελ. 461. 
' Βλ. Χρον. Μορ. σ"tίχ. 1839, 1908, 1964, 1968, 7677 ώς κ&ι Ά δ α μ α ν 't ίο υ, 

'Έν&' άν. σελ. 648 έπ., εν-&-α καί παραπομπα(. 
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τελικώς :Ξ:κωδικοποιήΗησαν είς τΟ:ς Άσσίζας τΥjς Ρω μανίας 1
• Τούτο δμως 

είναι άπλfι ύπόitεσις. Βέβαιον εlναι πάντως Οτι τΟ κτηματολόγιον αVτΟ tίτο 
{)'εσμΟς σημαντικώτατος, διότι μέσφ αUτοU διετηρείτο 1l &ναμφίβολος μνήμη 
των στρατιωτικ<Ον Ίl &λλων ύποχρεώσεων έχ(iστου φεούδου τού πριγκιπάτου, 
00ς αί.iται 'ίσχυαν &.πΟ τοUς χρόνου; τfις κατακηlσεως, ώς :Ξ:πίσης διότι μέσφ 
αUτοϋ προέκυπταν σαφώς κα'ι αί ύποχρεώσεις τών κατα;ηωμένων η &.ποκτω
μένων νέων φεούδων 2 , καl τέλος διότι, μέσψ τοίi κτηματολογίου, διηυκολύ
νετο καl ό &χριβfις καθορισμΟς τών δικαιωμάτων 11 ύποχρεώσεων παντΌς 
ένδιαφερομένου, ε'tς περίπτωσιν -&ανάτου τοϋ φεουδάρχου, δτε αυτομάτως ανέ
κυπτε τΟ περίπλοκον καl δυσχερΕ:ς φεουδαλικΟν κληρονομικΟν δίκαιον. 

3. ~Αλη·-&<7)ς, τΟ κληρονομικΟν φεουδαλικΟν δίκαιον παρίσταται ώς 'ιδιαι
τέρως περίπλοκον, ϊδίως Ενεχα rfjς βασικf)ς διακρίσεως τών φεούδων εlς <<γο
κικd» καl «μ1) γοιJιr.d>> .τοιαiiτα, EvQ) Εξ έτέρου καί ή lδιαι rέρα ρύ{}·μισις τf]ς 
κληρονομίας riiς φεουδαλικijς Εν σχέσει πρΟς n1v λοιπ1)ν &στικ1)ν περιουσίαν 
του 1tνήσκοvτος παρέχει &φ~ έαυτf}ς &φορμiJν πρΟς σύγχυσιν, καrαφανii είς 
πάσαν κωδικοποίησιν φεουδαλικού δικαίου. 

~Εκ τfις φεουδαλικfίς περιουσίας τΟ: «γονικd» φέουδα ήσαν τδ. πλ1lρως 
κληρονομητό: τοιαUτα, ύπΟ την fννοιαν δτι έκληρονομοίiντο κα'ι ύπΟ τών fx 
πλαγί.ου συγγενών. ΤΟ: «γονικd>> φέουδα ΎJσαν τΟ: ύπΟ ίπποτών &ποκτηitέντα 
fιδη κατα τοUς χρόνους τΎ\ς «κουγκέστας» καl τα όποία κληρονομικό) δικαιόJ
ματι &νfίκον εlς τοUς &πογόνους τών πρώτων κατακτητών 9

• ΤοU-ναντίον, τα 
«μiJ γονικd» φέουδα ήσαν κληρονομητΟ: μιSνον ύπΟ τών κατ' εU1tείαν γραμ
μΊlν κληρονόμων του {}·νΊlσκοντος, ώς μ1) δντα δf «')'011 t;.ι;(J:» &πQ τών χρόνων 
τής κουγκέστας, Εκα/ωύντο εϊδικώτερον καl «νέον δόμα>>, ώς δο&έντα μετα 
τi]ν κατάκτησιν εiς τΟν δικαιούχόν των. ΚατΟ: χαραχτηριστικΊlν fκφρασιν του 
Χρονικου του Μορέως (στίχ. 3364 έπ.). ό δικαιουχος του μ1] γονικου φεού
δου «κοατε'ί τΟν τόπον του, εlς τοV κορμίου του μοναχά, κληρο1ιομίαν UJΙ 
ποιήση.~.» 4:Η δΕ διάκρισις είναι Cίκρως σημαντικ1l, διότι λ.χ. 11 σύζυγος είzε 
κληρονομικΟν δικαίωμα μόνον Επl τών «γοJιικriJJΙ» φεούδων, δικαιουμένη εlς 
τΟ flμισυ αUτών, δπερ έκαλείτο douaire (vτουάρι ν) κατ&. τΟ ΧρονικΌν του 
Μορέως (στίχ. 7239) '· 

ι Πρβλ. R e c ο u r a, 'Έν-&' άν. σελ. 42. 
2 Βλ. Χρο\•. J\.Ιορ., σtίχ. 2077 έπ. 
:ι Πρβλ. Χρον. ΙνΙορ., στίχ. 2452,8134 ώς καί 'Αδαμαντίοu, "Εν-&' &ν. 

σελ. 462. 
4 Πρβλ. καΙ τΥιν c'bραίαν διήγησιν Εν Χρον. Μορ. 5908 έπ., εv'fi'α ό πρίγχιψ 

λέγει περ!. τοίί &νεψιοϊi ωυ άφέντη τη.; Καρύταινας: ο:τΟν τόπον του τΟν εστρεψα, 
ώς νέο δόμα 'tΟίί έδω:ι.α, δ πως τα πάντα να :ι.ραtij αlιtΟς καί 'tα παιδία του ι Επεl\· 
έξακληρή-&ηκεν μέ φταίσψο Εδικόγ του· {}έλω δΕ πάλι άπΟ 'tΟίί '\'ίίν να τΟ έχυ εlς 
'tOLOiJ'tOV τρόπον:.. 

ο Πρβλ, 'Ασσίζας Ρωμανίας § 35 {έκδ. Recoura). 
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~Η δ'λη ρύ{tμισις τών κληρονομικών δικαιωμάτων, ο'Jς αϋτη προκύπτει έκ 
τε τοίi Χρονικού καl λεπτομερέστερον fκ τών ~ Ασσιζών τfις Ρω μανίας, είναι 
dκρως περίπλοκος, δεσπόζεται δ~ &πΟ ΟΟρισμένας κεντρικcΧς ίδέας, ών 'ίσως 

σημαντικcί'.ηεραι είναι at έξfις: τα φέουδα κληρονομοίi'\·ται &πΟ τΟ: πρωτό-
, >ι 0\ Q ~) 'δ I f cι ' - ~ 

τοκα τεκνα, αρρενα η υη ,εα α ιακριτως, συντρεχοντος ομως και του επιζών-

τος συζύγου Εφ" Οσον πρόκειται φέουδον «γοψικόν». "Εdν τΟ φέουδον δΕν 

είναι γονικόν, τότε μόνα τα πρωτότοκα τέκνα Εχουν κληρονομικΟν δικαίωμα. 
Έ&ν τέλος πρόκειται περιουσία μη φεουδαλικ1l, 11τοι &στικ1l, τότε αϋτη κλη
ρονομείται έξ &.διαΟέτου πρώτον &πΟ nlv σύζυγον, εlτα &πΟ τα τέκνα καl 

είτα &πΟ τοVς λοιποiJς συγγενείς j. "Η δΕ: διάκρισις αϋτη φαίνεται αUστηρ<Χ 
καl είναι σύμφωνος πρΟς nlν αϋτοτελΎι κληρονομικ1Ίν ρύ1Jμισιν τfις φεουδα
λικfις Εναντι τfις μ1l φεουδαλικής περιουσίας 2 • 

"Η Ο:νευ διακρίσεως ΕπαγωγΊ) τi)ς φεουδαλικί]ς ~ληρονομίας εις αρρ~νας 
Υι 1J1lλεις κατιόντας εLναι σύμφωνος πρΟς τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον τΥ]ς cΕλλά
δος, τΟ όποίον &γνοεί ηlν lex Salica. Αί γυναίκες, πρωτότοκοι οtiσαι, κλη
ρονομούν τΟ φέουδον, Εστω καl Clv τούτο συχνCι όδηγ] εLς Εξασitένωσιν τfις 
στρατιωτικfις l.σχύος, αUτΟς δ' είναι ό λόγος δια τΟν όποίον καl ό συντάκτης 

του Χρονικου ίJεωρεί ώς κακοτυχίαν nlν «f}ηλvκ1)JJ γε1ιΗi» 3 • Καi τούτο, μολο

νότι, ώς καl περαιτέρω {}ιΧ 'ίδωμεν, 11 γυνΥι Εχει Lδιάζουσαν &έσιν εΊς τΟ φεου
δαλικΟν δίκαιον, κα{}' δ αϋτη εχει δικαίωμα συντάξεως δια1J1lκης δι(ι ηlν 
&στικ1lν της περιουσίαν (Άσσίζαι Ρωμανίας § 37) ΟJς καl είδος δικαιώματος 
&ν(Ι,γκαστιχfίς διαδοχΥ]ς Επl τfις κλίνης καl τών Ενδυμάτων της εLς βάρος τΥ)ς 
πι::ριουσίας τοU συζύγου ώς τούτο διατυποUται Εν Άσσίζαις Ρω μανίας§ 56 4 • 

Ή τελευταία δ" αϋτη διάταξις, ώς καl flλλαι του δικαίου τών Άσσιζών 
έκφράζουν Εν γένει η) ν εLς τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον διάχυτον Lδέαν, δτι πάσα 
περιουσία τfις συζύγου κτη-&είσα ενεκα 11 συνεστώτος του γάμου &ν1lκει εLς 

τον Ciνδρα (βλ. 'Ασσίζας Ρωμανίας § 156), δστις δμως εξ έτέρου, πλην Ciλλων 
ύποχρεώσεων &.πορρεουσών Εκ του γάμου, Εχει καt ηlν ύποχρέωσιν να κατα-

1 Πρβλ. Άσσίζας Ρωμανίας §§ 32, 35, 38, 110 έπ. 
2 Βλ. λ.χ. 'Ασσίζας Ρωμανίας § 73 (Εχδ. R e c ο u r a), Εν-&α κηρύσσονται Ci.κυ

ροι αί δωρεαί μ'\•ησι;είας α'ίτινες έχουν (Lντικείμενον φεουδαλικήν περιουσίαν. 
3 Πρβλ. Χρον. Μορέως, στίχ. 7810 έπ. κ.fi.. 
4 Έν , Ασσίζαις Ρωμανίας § 56 (έκδ. R e c ο η r-a) όρίζεtαι κατ& χαριτωμέ·νον 

~ρόπον, δτι ό σύζυγος δΕν δύναται ,,α στερήση δια τfις δια-&ήκης του τ1)ν γυναίκά 
ωυ &πό η)'' κλίνην καt τό. έ'\•δύματά της· f1 σύζυγος {t(ι fχn τήν κλί·νη'\' της πλήρως 
έξωπλισμέl'ην, δηλαδ11 εν στρ&μα, εν μαξιλλάρι και μίαν κουρτί\•αν, δύο κλινοσκε
πάσματα, δύο ζεύγη σινδόνων, πάντοτε δ' &ναλόγως τfjς κοι'\•ωνικfjς η οLΚΟ'\'ομικf)ς 
-&έσεως έκάστου, πλήν 1:ης περιπτώσεως εl.δικf)ς συμφωνίας' δσον δ' άφορQ. είς τά 
ένδύματα της γυναικός, ταϋτα παραμένουν ε!.ς αύτ1lν έφ' Οσον ή περιουσία τοϋ &ν~ 
δρΟς έξαρκεϊ δια 1:1)ν πληρωμ't)ν τών χρεών, Ciλλως 1i γυνη δικαιοϋτσ.ι μόνον εις δύο 
φορέματα και μίαν &ργυρaν ζώνην! 

-
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βάλη τcl χρέη τΥ)ς γυναικός, Εστω καl Ο:ν ταυτα συν1lφ-θ-ησαν πρΟ τοϊι Ύάμου 

των, καl δ1l ε'ίτε ζίl εΊ~τε δfν ζή 1) σύζυγός του (~Ασσίζαι Ρωμανίας §· 154). 
4. Διατάξεις ώς α'L άνωτέρω σημειω-&είσαι, Ομού μΕ: dλλας αϊτινες προ

κύπτουν εΊτε Εκ τών ~ ΑσσιζWν τ1)ς Ρω μανίας ε'ίτε Εκ τού Χρονικού τοϋ Ι\Ιο · 

ρέως, δεικνύουν Επαρκώc η\ν ιδιαιτέρως σημαντικΊlν -&έσιν τΥ}ς γυναικΟς είς 

τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον. Ή ισοτιμία της πρΟς τοUς flρρενας κατU τ11'ν κληρο

νομίαν τών Επl τοϋ φεούδου δικαιωμάτων, τΟ προβάδισμά της Εναντι τών 

τ_!κνων εLς nlν Εξ &διαftέτου διαδοχ1lν τfjς μ1l φεουδαλικfις, 11τοι τfις &.στι~Υ)ς 

περιουσίας, τΟ ύποτυπώδες, Εστω, δικαίωμα &ναγκαστικΊϊς διαδοχfις Επl τf]ς 

κλίνης χαl τών Ενδυμάτων της, τέλος καl 1'Ί ύποχρέωσις τού άνδρΟς πρΟς Εξ~ 

όφλησιν τών χρεWν της, δίδουν κCLπως σαφfί ηlν παράστασιν τfις νομικfις 

1'1έσεως τΥ)ς γυvαικΟς εlς τΟ φεουδαλικΟν δίκαιον. ΟΗ δΕ: {}έσις αϋτη φαίνεται 

πράγματι ξεχωριστή, Eclν &ναλογισΗ·ι:Ωμεv nlv συμμετοχην τf]ς φρα-γκίσσης 

γυναικΟς &.κόμη καl εl.ς τΟν δημόσιον βίον τοϊι πριγκιπάτου 1 ώς τοϊιτο προ
κύπτει, μεταξiι flλλων, καl dπΟ τΟν πολι1ίστορημένον «παρλαμfi11 τών κvρά

δωJJ», δ στις συνfjλi}εν εΊς τΟ Νίκλι τcQ 1262 μετιi η)ν Εν Πελαγονίg μάχην, 

κα{}~ 11ν ό Πρίγκιψ μετ' flλλων βαρώνων είχε συλληφ-&η αLχμάλωτος του 

βυζαντινού αUτοκράτορος, καl Οτε, Υνεκα τfις ελλείψεως &:νδρών, α'L φράγχισ

σαι &.ρχόvτισσαι συ-νΥ]λΗον ύπΟ τ1Ίν προεδρίαν τf]ς πριγκηπίσσης <<JΙ<i έπάρουJ' 

η) ν βουλ1}ν τους διd τd μαντiiτα δπου 1jκουσαν ... » j. 

ΔΕ-ν 'ίσχυεν, ώς Ελέχ&η 1Ίδη, εLς τΟν Μορέαν ή lex Salica καl α'L γυναί

κες έφέροντο ώς Εχουσαι πράγματι τ(l αϋτα δικαιώματα μΕ τοiις flνδρας, 

τοϋτο δέ, μολονότι 1) -&έσις nlς φραγκίσσης γυναικΟς Εξηκολού-&ει πάντοτε 

να είναι καl ρωμαντικίί:'Jς περίοπτος, κέντρον καl Πt'ρΊ']ν καl Ελατήριον πάσης 

ί.πποτικfις &βρότητος &λλU. καl πάσης 'iπποτικf]ς περιπετείας, δπως αϋτη 

ύπfιρξε κοινώς διάχυτος εLς τΟν κόσμον του μεσαιωνικού ίπποτισμού τΥ]ς χρι~ 

στιανικfις Δύσεως. 

Άλη{}ώς, o'L σταυροφόροι ίππόται μάχονται καi dγωνίζονται ύπΟ τ1)ν 

παρώ{}ησιν δύο κυρίως ελατηρίων: τfις χριστιανικΥις πίστεως &φ~ ένός, καl 

dφ' Ετέρου τού σεβασμού πρΟς η)ν γυναίκα. ΤΟν τελευταίον δΕ: τοiJτον σεβα

σμΟν διατρανώνουν πλείσται διατάξεις η πληροφορίαι του Χρονικού τοϋ 

Μορέως, δπου, μεταξU Β.λλων, διαλαλείται καl ό ύπΟ τοϊι ίππότου Οφειλόμε

νος σεβασμΟς πρΟς nlν γυναίκα του flλλου καl δ κολασμΌς του άμαρτωλοίi 

ερωτος, ό)ς λ.χ. ε~' ~Ασσίζαις τfiς Ρωμανίας (§ 3) καl εν τψ Χρονικό) τού 
Μορέως (στίχ. 5745 έπ, 5814 έJC.) δπου Lστορε"ίται τΟ πά11Jημα τού «dφέντη» 
της Καρύται νας. 

1 Βλ. Χρον. Μορέως, στίχ, 4394 έπ. ώς καt ·Α δ α μ α ν τ ίο υ, 'Έ•ν-&' ά''· σFλ. 

631 έπ. Μίλλερ, "'Εν{}' &ν. (μετάφρ,.Λάμπρου) Α' 84, 169.Καλονάρο"V, οιΕν-&' 

&ν. σελ. 185 σημ., κσ.ί τοUς παρ' αύτοίς παραπεμπομέ'\'ους. 
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Κατδ: τΟ ΧρονικΟν (στίχ. 5745 έπ.) ό &φέvτης τijς Καρύταινας Εγκατέ-

λιπε τΟν πρίγκιπα πολεμοϊiντα κατα τών •Ελλήνων, καl τοϋτο 

»άπό άμαρτίας δαιμονικi]ς, διd γυναικΟς dγάπην, 

»-τΟ έπάΒασιν κι' άλλοι πολλοl φρόγιμοι καl στρατιώτες!

»όκάποιου του καβαλλαρίου γυ1ιαίr.,α lρωτεύτη, 

»τοV μισlρ ΛΓτζ&. JJτf: ](αταβfi, οϋτως τΟν Wνομάζαν». 

'Ό &φέντης λοιπΟν της Καρύταινας Ε:πr)ρε ηlν σύζυγον τοϋ 'iππότου του 
&πΟ τΟν Μορέαν κα'ι μετέβη εlς Ίταλίαν, δια να προσκυνήση μΕ αUηlν ε'ις τα 

μοναστ1lρια, 11, Οπως διηγείται τΟ Χρονικόν, 
»έπi]ρέ την iiκ τCn' .Λfορέαν κ' l.διάβη εlς η)1' Πούλιαν 

»λέγας νd προσκυνJίσουσιJ' έκεί στd μοJιασηjρια ... » 

'Αλλ~ εlς τ1lν Πούλιαν, 1iτοι η)ιν ~Απουλίαν τfις 'Ιταλίας, ευρισκετο ό 

«ρόϊ Λιfαφρές», δ βασιλεUς l\ιfαμ.φρέδο; τΥjς Σικελίας, Ο Οποίος, πληροφορη

&εlς δtι ό αφέντης τΥjς Καρύταινας, Εγκαταλείψας τΟν πρίγκιπα, πολεμοiiντα, 

εύρίσκετο Εκεί μΕ τfιν σύζυγον λίζιου Ίππότου του «δαl νά τfιν l!χπ έρωτι

κ1)ν νd χαίρεται μετ' αVτην», Εχ.άλεσε τΟν &ρχονrα τΥjς Καρύrαινας, τοϋ 8κα

μεν εUγενείς μΕν αλλα καl δριμείας παρατηρ1iσεις καl τΟν Εξηνάγκασε να .Επι

στρέψη εLς τΟν Μορέαν. Πράγματι δ' ούτος επιστρέψας, παρουσιάσ{}η πρΟ 

τοίi πρίγχιπος «καl τΟ ζωνάριν του l!βγαλεν, στ(ηι σφό1ιτυλά του βά1ιει» 

(στίχ. 5881 έπ.) ι εLς ενδειξιν ταπειν(όσεως χαl αΊτήσεως Ελέους χαi συμπα

ι1-είας, οϋτω δΕ καi μόνον Ε.πέτυχε τ1)ν συγγνώμην του Ελεήμονος καl μεγαλο

ψύχου πρίγκιπας. 

* * * 
Ε1ς η)ν &νωτέρω σύντομον σκιαγραφίαν του δικαίου τοίi Χρονικοϋ τοίi 

Μορέως προσεπά&ησα ν~ &ποδείξω, Οτι τΟ δίκαιον του ΧρονικοU Εχει ύποστi] 

Ε.πίδρασίν τινα βυζαντιη)ν αναμφισβ1lτητον. ΟΊ σιδηρόφρακτοι Ίππόται τfjς 
Δύσεως, οΊ Οποίοι Εξεχύ8ησαν εϊς η)ν βυζαvτινην γfίν, OEv Ίiδυνllitησαν να 

Εχφύγουv τΥjς μοίρας τhν όποίαv πολλοiJς αlώνας πρότερον ε1χον ύποστfj καl 
Ciλλοι σκληροl κατακτηταί, αΊ ρωμa·ίκαl λεγεώνες. 'Έφεραν οί Φράγκοι 

με{}' έαυτών τΟν δυτικΟv ΧριστιανιχΟν πολιrισμόv, τα {}έσμια του Ίπποτι

σμοϋ, την λατρείαν τfjς δυτιχfjς χριστιανικiϊς πίστεως, την λατρείαν τfjς κατηρ

τισμένης συμβάσεως ώς καΙ. την λατρείαν τiiς γυ~·αιχός. ~Αλλ' εϊς τΟν τόπον 

αύτΟν εύρέ{}ησαν αντιμέτωποι πρΟς ενα ι:Οριμον πολιτισμΟν μΕ συγκεκροτημέ

νον δίκαιον αϊώνων, τΟ όποίον 1'ιδυν1i-θ-η να νο·θ-εύση καl αύι:Ο τΟ Uλλως άμό

λυντον φεουδαλικΟν δίκαιον. Καl τΟ συμπέρασμα αUτΟ εΙ ναι, όJς φρονώ, Uκρως 
σημαντικΟν διU. η)ν Ίστορίαν του ΕΗνικου ήμών δικαίου. 

ΠΑΝ. Ι. ΖΕΠΟΣ 

1 Βλ. χαt στίχ. 3351, Svf}α δ αlιτΌς αlιf}έvτης παρουσιάζεται «μi; τΟ καπίστρι 
στΟ\' /..αιμΟv» πρΟ τοϋ πρίγχιπος, αlτών σuγγνdJμην, έφ, οδ καl 'Αδαμα\'τίου, 

"Εν-&' &ν. σελ. 630, 656 έπ. Βλ. καi Κ α λ ο ν άρον, "Eνft.' &ν. σελ. 242 σημ. 
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ΦΩΝΗτΙΚΑ ΖΗτΙ-ΙΜΑΤΑ 

το πρόβλημα τΥjς αναπτύξεως «&λόγου έρρίJ'ΟV» Εν τiϊ CΕλληνικiϊ σχετί

ζεται στενώς πρΟς τΟ ζήτημα τΥjς Εξελίξεως καl τΥjς δια τiiς γραφfiς παραστά

σεως τών 1Ίχηρών κλειστών φ{}όγγων τΥjς )lμετέρας γλώσσης. Περl τ&ν φ-θ-όγ

γων τούτων Εχω έτοίμην μακραν πραγματείαν, fις 1l δημοσίευσις προσκρούει 

εLς τUς σημερινας δυσχερείας. Δημοσιεύονται νϋν κατωτέρω, ώς πρόδρομος 

ανακοίνωσις τΥΊς μελέτης μου ταύτης, δλίγαι παρατηρήσεις, δι~ &ς μοl Εδωκεν 

αφορμΊ)ν Ομοίου ύποχειμένου Ερεύνης πραγματεία τοίi κα{}ηγητου τiiς Γλωσ

σολογίας Εν τψ Πανεπιστημίφ Θεσσαλονίκης κ. Ν. Άνδριώτου, ύπΟ τΟν 

τίτλον <<Zur vernΊeintliclΊen Nasa1entv..τick1ung im Neugriechiscl1en>>, 

Byzantinisch- Neugτίechische] alπbίicl1er 17 (1943) σ. 108-124. 
ΕLς λεπτομερείας δΕν -&α Επιμείνω. Θα &ντικρούσω δια βραχέων ώς Επι

στημονικώς &παψiδεκτα τU βασικU συμπεράσματα τfις διατριβης του κ. ~Λν

δριώτου, έφ' ι1ν 1~1-β-έλησεν οίiτος να στηρίξη Ciδικον χαl &συνή{}·η εLς βιαιό

τητα fλεγχον κατU. πραγματείας τοU κα{}ηγητού κ. Φ. Κουκουλέ, δημοσιευ

iJείσης εν Ί\iJηv~ 43 (1939) σ. 79-143, ~πο τον τίτλον <<Περl &ναπτύξεως 
Ερρίνου Εν τfi νεωτέρq. <Ελληνική>>. <ο κα&ηγηη)ς κ. ΚουκουλΕς εχει προσφέ

ρει εί.ς τi)ν ερευναν τΥjς νέας CΕλληνιχΥjς, δσα Ολίγοι Ciλλοι "·Έλληνες Ε.ρευνηταl 

μετα τΟν Γεώργιον Χατζιδάκι ν. CH πραγματεία, τt)ν Οποίαν llι1·έληϋε να Ελέγξυ 

ό κ. 'Ανδριώτης, {Μ παραμείνη Εσαεl ώς παράδειγμα τής &καταπονήτου έργα~ 

τικόrητος τοίi ανδρΟς καl ώς βάσις πολύτιμος δια η)ν μελέτην τοίi σπουδαίου 

ζητήματος τών /]χηρών κλειστών φ{}όγγων τijς έλληνικi'jς γλώσσης. Τούτο 

δΕν Ίlμπόδισε τΟν κ. Άνδριώτην να άναλάβη ώς ε'lδικΟς φωνητικΌς αυτός! 

καl βάσει τών συγχρόνων με{Μδων καl απαιτήσεων τΥjς φωνητικfίς Επιστήμης, 

να αποδείξη ώς Ε.σφαλμένην κατα βάσιν τΥιν άνωτέρω πραγματείαν. 'Ώρυξεν 

δμως λάκκον, εί.ς τΟν Οποίον Ενέπεσεν Ο 'ίδιος, άποδείξας δτι ο\Jδεμίαν fzει 

γνώσιν τών φωνητικών νόμων καl Εκilέσας έαυτΟν δ.πέναντι των εlδικών, 

οϊτινες δΕν δύναται :ταρα να απορώσι πώς είναι δυνατΟν να δεικνύη οίi

τος τόσην κλασσικην Ciγνοιαν του κλάδου, τΟν Οποίον ύποχρεοϋται να -θ'Ε

ραπεύη. 

Δια τών κατωτέρω παρατηρ1iσεών μου {Μ &ποδείξω Οτι δ τρόπος διεξα

γωγfίς τiiς Επιστημονικfiς άναπτύξεως τοϋ {}έματος καl τα συμπεράσματα ε'lς 

α καταλήγει ό κ. ~Ανδριώτης εύρίσχονται εlς &ντί{}εσιν πρΟς τα διδάγματα 

τijς γλωσσικiiς 'Επιστήμης. 
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Ό κ. Άνδριώτης &δυνατεί να διαχρίνη τοlις άπλούς φθ-όγγους &πΟτών 

ψ&οyγικών συμπλεγμάτων. Ί-Ι &συγz.ώρητος αϋτη &γνοια όδηγεί τοϊiτον να 

διδάξη &κατανόητα πράγματα. Έπιz.ειρεί π.χ., χωρlς τούτο νΟ: Εχη ουδεμίαν 

σχέσιν πρΟς τΟ Uέμα τΟ Οποίον πραγματεύεται, vO: <<διδάξyρ> δι~ ενΟς καl 

μόνου παραδείγματος πόσον δειν&ς Ε.σφάλλοντο οί παλαιότεροι έρευνηταl τiiς 

νεοελληνικής γλώσσης Οtκονομίδης, Da \Vkins καl Τζάρτζανος, δτε έπεχεί~ 

ρουν να &ποδώσωσι δια δύο γραμμάτων Εν σύμφωνον, Ε:κ τοϋ γεγονότος Οτι 

ούτοι δΕν f]σαν, δπως α1Jτός, μύσται τfις φωνητικflς έπισηlμης (mit der PlΊo

netik niclΊt vertraut, σ. 115). Γράφει λοιπον εν σ. 115: «Πόσον παοαπλα
νητικ11 εLναι 1) διd τfις γραφfις &πόδοσις ΕνΟς συμφώνου δια δύο γραμ~άτω~ 
τoii &λφαβιlτου, προκύπτει, εκτΟς τών προηγουμένων, καΙ έκ τούτου δη ερευ

νηται οί Οποίοι δΕν Εzουσι μυηfΗi τΥιν φωνητικήν, απατώνται ύπΟ μιciς τοι

αύτης γραφfίς. ΔΕν εlναι 'ίσως περιττΟν να άνaφέρωμεν εκ τοίi πλή~ους τών 

πλανών μίαν τοιαύτην περίπτωσιν. Έπειδ1l ε'ίς nlν συν1l-θ·η vεοελληνικfιν 

γραφΎ}ν ό φ{}όγγος z (z-Lant), Ιλλείψει ένος συμβόλου, παρίσταται δια rοί! 

τσ, ενομίσ{}·η κατα τi]'v τροπην ι3ν0ς ς εLς (γερμανικΟν) z, {lτις εμφανίζεται 

κανονικώς εLς δευτερογενfί συμπλέγματα τοϋ ς μετα προηγουμένου ερρίνου η 

ύγροϋ είς τΥιν ΠοντικΊlν, Καππαδοκικ1lν καΙ. Θεσσαλικ1Ίν διάλεκτον π.χ. 

λύν(ει)ς λύνz, κάν(ει); κάνz, ελ(υ)σα nzα, δούλ(ου)ς δούλz, lγύρ(ι)σε γύρz:, 
παίρ(ει)ς παίρz, μαρτύρ(ου)ς μαρτύρz, φορ(ε)σιες φορzΕς κλπ. δrι πρόκειται 

περι &ναπτύξεως έvΟς τ, διότι, c~)ς ελέχ{}η, εν τ με~· ένΟς σ βοη{}οϋσι πρΟς 

παράστασιν του φ{}όγγου z (des z-Laιιtes)>). 

Τα &νωτέρω γράφει ό κ. 'Ανδριώτης εν πεποι-θ·ήσει δτι fχει φωνητικ1Ίν 

παίδευσιν (IJlΊonetislJe Schιιlung σ. 109), δτι ε'ίναι γλωσσολογικώς κατηρ

τισμένος συνεργάτης του Λεξικού και μα-&ηηlς τοϋ Γ. Χατζιδάκι (spracll \VΪS

senschaftlicll orientierter Mitarbeiter des Lexikons und Schίiler von 
G. Hatzidakis σ. 110), δτι είναι φωνητικώς χαrηρτισμένος (pl1onetisclr 

Orientierter·σ. 121) και δτι δΕν εχει, ώς οί ύπ' αUτοίi εJ,εγχόμενοι, &νεπάρ

κειαν &πο &πόψεως ε(δικόrητος (facl1massige Unzulanglichkeit σ. 124). 
Λυποϋμαι, άλλ' εΤμαι ύποχρεωμένος να ε'ίπω δτι τοιαϊ:Ιτα διδάγματα, 

προβα/J,όμενα μάλιστα παραδειγματικώς 'ίνα ... προφυλάξωσι τοUς μη ε'ίδικοUς 

&πΟ πλανών, &ποτελοϋσι κόλαφον κατα τfiς φωνηηκr]ς -Επιστήμης. 

Φifόγγος z (z-Laut) &ντίστοιχος προς δ,τι 1]μείς γράφομεν δια rοί! τα 

είναι άνύπαρκτος επιστημονικώς. Άπλούστα-τα διότι τΟ τσ δΕν είναι άπλοϊiς 

φifόγγος, ώς νομίζει ό κ. Άνδριώrης, &λλα σύμπλεγμα τών φ{}όγγων τ+ο, 

&παγορεύεται δε ή άκριβολόγος επιστημονικ1l παράστασις αUτοU δι' ι3ν0ς συμ

βόλου. Ό πολiJς Λf. Gτcιιπ11ω1!t, Traite de Pl1onetique σ. 107 κεξ., Περι-

' ·' 
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γράφων τΟ ήμίκλειστον τοϋτο σύμπλεγμα είς τΟ κεφάλαιον Coιnbinaisons 

de pl1onen1es, Επιλέγει σ. 108: <<Puisqιι'ιιne ιni-occlιιsiνe n'est pas un 
pl1oneme unique mais le grouρeιnent de deιιχ plΊοιηΞ~nΊes, elle doit 

etre transcrire par deux lettres en vertu du principe: un signe pour 

chaqιιe son et un son pour clιaque signe. On a toujours transcrit par 
deιιχ lettres les nli·occlusives te1les qιιe pι· οιι py; il η Ύ a aucune rai

son pour ne pas transcrire egalcment par deux lettres les ιni-occlusi
ves telles que {r; (et non c comιπe en slaνe) ou tS (et non 6 con1~e en 

sanskri t)>>. 
ΤΟ σύμβολον z Εν τfj ΓερμανικΌ δΕν δηλώνει φ~όγγον τινά, &λλU. τΟ 

φ&ογγικΟν σύμπλεγμα t+s, είναι δηλονότι &νάλογον πρΟς τα ήμέτερα ταχυ

γραφικU. σύμβολα ξ καl ψ, τα δηλοϋντα τα συμπλέγματα κ+σ και π+σ. 

Τοίiτο είναι πασίγνωστον κal στοιχειώδες, φέρεται δΕ &κόμη και ε'ίς τΟ.ς σχο

λικας γραμματικας ώς παράδειγμα τοi' γεγονότος δτι δια πρακτικούς (ούχι 

ΕπιστημονικοUς) λόγους χρησιμοποιοίiμεν πολλάκις εν σύμβολον πρΟς παρά

στασιν δύο ψ&όγγων ώς και &ντιitέτως περισσότερα σύμβολα πρΟς παράστασιν 

ένΟς και του αUτοίi φ~όγγου J. 

CO φιΊ·όγγος z (z-Laut) εν τίϊ φωνητικΌ Επιστήμη δΕν είναι τΟ σύμπλεγμα 

τ+σ, ώς Ενόμιζεν ό κ. 'Ανδριώτης, δ.λλU τΟ ·1lχηρΟν τού σ Ίiτοι τΟ ζ. ΠερL 

τούτου {}α πεισc&fι οiiτος αν λάβη τΟν κόπον να φυλλομετρήση οίονδήποτε 

γενικΟν γλωσσολογικΟν 11 εlδικΟν φωνητικΟν Εγχειρίδιον, ώς επl παραδεί

γματος τΟ τοϋ FΌJ·cΛ!ιωιner 2
, δπερ συχνάκις Επικαλείται ούτος, δ.λλα και 

συστηματικώς δ.δυνατεί να κατανοήση. Αύτό~ι σ. 62 διδάσκεται: «[s] εl1ιαι 

δ συνή-θης, πανταχού εμφανιζόμενος, &ηχος, ΟξU; συριστικΟς φ~όγγος, τΟ 

γερμανικΟν τελικΟν s εlς τΟ das 11τοι τΟ Β εlς τΟ daB 11τοι τΟ z εLς τΟ 

Witz.-[z] είναι ό &ντίστοιχος, fπίσης πολU διαδεδομένος ηχηρΌς ψθόγγος, 

τΟ γερμανικΟν &ρχικΟν s ε'ίς τα See, beseelt>) iJ. 

ι Περί ι;οίJ ζηι;Ίlμαι;ος ι δε ο' Β e Ιι a g e 1, Die deutsche SpΓaChe, σ. 197' 
Η. Η i r t, Geschichte der deutschen Sprache, σ. 141, Ε. S i e ν e Γ s, Phone
tik\ σ. 163 κλπ. "Επιι'}ι έτι Γ. Χατζιδάκιν 8ν ΜΝΕ 1,610 διδάσκοντα: ο:'Εν 

πάσυ άνεξαιρέτως -γλώσση, Εχούση iστορικίJν, oUχt φωνητικ1lν δρ{}ο-γραφία'\', 6.μφό
τερα τα φαινόμενα ταiJτα, Ύjτοι 1Ί δια πολλών -γραμμάτ:ων παράστασις ΕνΟς καί τοϋ 

αUtοίί φilόγγοu και 11 δι' ένΟς μόνοu -γράμμαως δήλωσις πλειόγων φilόγγων, εί,•αι 

6.ρκούντως σuνή{}ψ>. 
2 Die GΓundlage der Phonetik, Heidelberg 1924, σ. 62. 
3 ΊδΕ έτ:ι Ε. SieYers, Phonetik, σ. 120κ.έξ., Meil]et-Prinz, Ein· 

fίihrung, σ. 48, Sclιrijnen-Fischer, Einfϋhrung, σ. 185, Μ. Gι·anι· 
nιont, Traite de Pbonetique, σ. 69, ]. Vendt:νes, Le Langage, σ. 29, F. 
de Saussure, Cours de Linguistig_ue Genera1 3

, σ. 73, M.·Lejenne, 
Traite de Phonetique grecque, σ. 94 κέξ. 
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Οίοσδ1lΠοτε φωνητικcίJς κατατοπισμένος (pl1onetisclΊ Orientierter) 
άναγνώστης τοϋ κ. Άνδριώτου ί7ι1 νομίσn Οτι ύπΟ τU. φωνητικα αύτοϋ rvion
stra λύνz, κάνz, έλzα, δούλz, γύρzι, παίρz, μαρrύρz, φορzές, δηλοϋνται οι 
τύποι λύνζ, κάνζ, έλζα, δούλζ, γύρζι, παίρζ, μαgτύρζ, φορζές. 

CO γράφων λύJΙΙς, δούλτς, παίρτς κλπ., όJς fγραψαν οί ύπΟ του κ. ~Αν
δριώτου κατηγορη{}έντες Wς μ1) μεμυημένοι η)ν φωνητιrπ)ν (ιnit der Phone
tik nicht νertraut) ΟLκονομίδης, Da\νkins, Τζάρτζανος, &ποδίδει Εκείνο 
τΟ Οποίον {)έλει να 8κφράση, llτοι Επιτυγχάνει τΟν ύπΟ τf}ς γραφ1'1ς Επιδιω
κόμενον σκοπόν, Ενίρ ό γράφων, ώς ό χ. 'Ανδριώτης, λύνz, δούλz, παίρz, 
κλπ. σκέπτεται U.λλα καl ϋ..λλα γράφει. σκέπτεται &νύπαρχτον φ&όγγον τι; και 
χαρακτηρίζει τούτον ώς φ&όγγον z (z-Laut)=ζ, ητοι &δυvατεί να χρησιμο

ποιήση τα γραφικα σύμβολα πρΟς Εκφρασιν του διανο1lματος αUτοU. ΔΕν εί
ναι λοιπΌν 11 Ελαττωματικότης του ελληνικού &λφαβήτου (Ermangelung 
eines Zeicl1ens σ. 115) Εκείνο Οπερ Επ)lνεγκε την σύγχυσιν εlς τΟν κ. ~Αν
δριώτηv, &λλ' ή Εκ μέρους αUτοϋ Ο:γνοια στοιχειωδών φωνητικών ζη
τημάτων. 

'Αποτέλεσμα ύπfiρξε να περιπέση δ κ. Άνδριώτης εlς Επικίνδυνον φω
νητικ1lν δίνην, 'Επιχειρ1lσας δηλαδ1l cθ-εωρητικώς καl δια παραδειγμάτων να 
άποδείξη πόσον παραπλανητιιζtl είναι 1l άπόδοσις ένΟς φΗόγγου δια δύο 
γραμμάτων 1 , &πέδειξεν &ντιcθέτως Οτι αύτός, <<εlδικΟς φωνητικΟς>> καl κα
{}ηγηηlς τfiς Γλωσσολογίας Εν Πανεπιστημίcρ, &δυνατεί vU διακρίνη μεταξυ 
προφοράς καl γραcι:η]ς. Περιέπεσεν οϋτως Ο 'ίδιος εlς τΟ σφάλμα Εκείνο δι' δ 

&δίκως κατηγορεί Ciλλου;, fπικαλεσ{}εlς μάλιστα Εντυπωσιακώς τ1\ν δρil1ΊΙ· 
προειδο;τοίησιν τού 0. ,JesjJCι'BCa 2

: «0Uδεμία πλάνη δύναται νιi συντελέση 
περισσότερον πρΟς ζημίαν ένΟ; φωνητικού 11 ένΟς γλωσσολόγου γενικώς η 1l 
έξης: ΤΟ νΟ: σuγχέη τους φftόγyους πρΟς τΟ: γράμματα, τi-]ν προφορι1ν πρΟς 
ηlν γραφ1lν» (Άνδρ. σ. 111). "ΙΙ εlρωνεία της τύz.ης η{}έλησεν οϋτως α>στε 
(Die Ironie des SclΊicksals wollte es, dass 'Ανδρ. σ. 124) τα δπλα, τiι 
όποία ό κ. Άνδριώτης κατηύ&uνεν &δεξίως καl &δίχως Εναντίον Cί.λλωv να 
στραφώσιν Εναντίον αUτοϊί τuυ tδίου. 

Θd δείξω τώρα καl η)ν πηγ1iν, δcθ·εν 1iντλησεν δ κ. 'Ανδριώτης τUς 
&νωiέρώ περl φ{}όγγων καl συμπλεγμάτων περιφ1lμους γνώσεις αUτoii. Εί
ναι 11 Νεοελληνικ1) Γραμματικ1) (ηlς Δημοτικής) τοϋ e·\"'πουργείου <<Εκείνη 
ποU προ'ίδεάστηκαν Εμπνευσμένοι πρωτοπόροι τΥjς νεώτερης πνευματικi)ς 
cΕλλάδας» (sic) καl ή όποία «θ·' &νταποκρι{}fj στlς προσδοκίες καl στlς 

1 Έννοε'ίται .δτι ή δια πρακτικοUς λόγους παράστασις ένός ψ&όγγου διά δ~ο 
γραμμάτων δΒν εtναι παραπλανήτικ1) μάλιστα δΕ πολλάκις εtναι ίστορικώς ά~αγκαία 
καί σuνή-&ης, ώς :Uπεστηρίξαμεν άνωτέρω. 

2 Phonetische Grundfι-agen, Leipzig- Berlin 1904, σ. 1.' 
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dξιώσεις τοϋ κράτους, τού έκπαιδευτικοϊί ι-ιόσμου, τcJ)V συγγραφέων, τών λο

γοτεχν&ν καl τfjς φωτισμένης κοινωνίας>>! (Πρόλογος αUτf)ς σ. λα'). 

ΑυτόfJ·ι σ. 31 διδάσκεται δτι τΟ τα καταλέγεται μεταξι) τών όιψήφων 

συμφchνων «§ 61 β). ΤΟ τα καl τΟ τ ζ: τσιμπώ, Εται, κοριτσίστικος, eΕλενί

ταα, Λiπότσαρης, Τοιμισκής,~τζάμι, τζίτζικας, Χατζής, Καρατζάς, Τζα~ 

βέλλας.,, § 62. Σf πολλες λέξεις πρlν &πΟ τΟ τζ, τσ ύπάρχει Ενα ν: 1'εράντζι; 

βιολοντσέλο. Ση)ν περίπτωση αUηΊ ύ;τάρχουν κάcθ·ε φορΟ: δύο φcθ·όγγοι 1 
: 

τΟ ν καl Εvα τ ζ η τα που &κολουϋεί» z. 

Ταϋτα Εν &ντι&έσει 1 ώς ε'Lδομεv, πρΟς η)ν Επιστήμην διδάσκει 1Ί Γραμ

ματικ\1, κατd ηΊν σύνταξιν ηiς όποίας Εγραμμάτε-υεν δ κ. Άνδριώτης· &;-[() 

ταύτης δf παρέλαβεν οίiτος τΟ ψευδοδίδαγμα καl τΟ κατεχώρισεν εlζ τi)ν ε'Lδι

ΚΊlν φωνητικ1Ίν πραγματείαν ώς ύπόδειγμα (Musterbeispiel). 

Όρ-&wς λοιπον eδίδαξαν οί Οίκονομίδης, Dawlcins κα\ Τζάρτζανος, 

δτι εlς τδ:ς &νωτέρω περιπτώσεις πρόκειται περl <<&ναπτύξεως» ΕνΟς τ με

ταξiJ ν καl σ, λ καl σ, χαl ρ καl σ, καl δρ-θ,ΟΟς εγραψαν λύντς, παίρτς, δούλτς 

κλπ. ΤΟ φαινόμενον είναι γνωστΌν καl &π Ο μακροϋ χρόνου f)ρμηνευμένον. 

Πρόκειται περ\ μεταβατικού φ/Μγγου (ϋbergangslaut), eμφανιζομένου 
πολλάκις κατd τiιν προσπά-&ειαν πρΟς $κφώνησιν των δυσπροφέρτων συμ~ 

φωνικών συμπλεγμάτων νς, λς, ρς, 11τοι περl φαινομένου Ομοίου πρΟς τΟ:ς 

περιπτι:δσεις f:ν{}α Εμφανίζεται εν b η Εν d μεταξU ένΟς Ερρίνου καi ένΟς 

Uyροϋ ταϋ τύπου α,a( β )ρο τος, άν( δ )ρός 3
. <Η φύσις του μεταβατικοίJ τούτου 

φ\}όγγου (ϋbcrg·angslaut) 8ξαρτCiται 1 ώς είναι φυσικόν, κατΟ: μΕν τΥιν dρ-θνω
σιν Εκ του πράπου συμφώνου του συμπλέγματος, διότι αUδΕν U.λλο είναι η α1.!

ξησις τfις μεταστάσεως (n1etastase η detente γ αλλ., Ausgang· γερμ., Off 

-glide &γγλ.) αUτοϊί, κατcΧ δΕ τΟν Ίιzον Έκ τού δευτέρου. "Αν δfιλον δτι δ 

πρώτος φcθ,όγγος του συμπλέγματος είναι Οδοντικός~ δ μεταβατικΟς φθόγγος 

1 Καl δμως ό Ψuχc.iρης διδάσκει επι τ;οi) προκειμένου Ορ&ώ; tα Εζης : c"LnΊ 

μ ε λ ι d ζ ά ν α καί σ' άλλα παρόμοια Εχοuμε νό. προσέξουμε σΕ τρείς fiχους .. 
τοiις fιχους -ν d ζ- », Με γ. Ρω μ. Έπισr;ημ. Γραμμ. Η σ. 177. 

2 Πβ. καΙ. σ. 32 § 63 έ'ν&α χαί πάλιν τά συμπλέγματα τσ, τζ χαρακr;ηρίζονωι 

ώς ... σύμφωνα : ..:Τδ. σύμφωνα διαιροiJνr;αι : Α ... Β llηχα κ, π, τ: χ, φ, -&, σ, 

τσ, 'Α:, μ, ,,, ρ, ·r}χηρd γ, β, δ, μπ, νr, γκ, ζ, τζ. Αίσ{}α,•όμαστε τΟν ήχο των 

Ί1χηρών, ακουμπώντας τΟ δάχrυλο στ;Ο λαιμΟ έμπρό;». Διδάσκεται σiJv τοις Cίλλοις 

_ενταϋ&α δ τι τα σύμφωνα λ, μ, ν, ρ, ε!ναι ... άηχα! 
s Ίδ. Κ. Brugmann, Grundr. 2 Ι§ 953 σ. 953 σ. 826-7, Γ. Χατζι~ 

δ ά κ ι, Άκαδ. Άναγν. 2 Ι σ. 61 καt 490, Ε. S c h \Υ y z e r, Griechische GΓamιna. 
tik, σ. 276~7, Μ. Lejenne, TΓaite de Phonetique gΓecque, σ.133. 'Ο κ

' Ανδριόηης παραπέμπει δια τΟ φαινόμενον ιο!.ς πραγματεία ν τοί1 Ε. S c h \ν}' z e r 
έν ΚΖ 61 (1934) σ. 232 f:ν{}α δμως Ύίνεται λόγος. δι' άλλα ποάγματα τελείως ΓJ.σχαο 

.καί ,- ώ::; {}(( άποδειχ-&ίJ .κατωτέρω (σ. 233 κέξ.), τελείως ακατανόητα δι' αlιτόν. 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑ!ΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτiΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος !Η' 15 



Γ. Ι. Κοuρμούλη 

είναι Επίσης Οδοντικός (τ η rl.}, αν δε χειλικός, χειλικός (π η b) 1
• Ή 

fJzηρότης 11 μ1l αUτου Εξαρτάται Εκ του &κολου{]·οϊiντος συμφώνου πρΟς δ 

δ:φομοωϊiται ούτος κατ' 1lzov κατιi τΟν νόμον του συμπνευματισμοϋ 2
• Περι

πτώσεις οiαι λύtιτς, δούλτς, κλπ. καl Ά βράμπς, χειρόbλους, ΟVνdρα 

(0\Jνρα) κλπ. εLναι &δύι'ατον να zωρισ{}ώσιν Επιστημονικώς καl να έρμηνευ
{}·ώσι κατιi διάφορον τρόπον, ώς Επραξε τοϋτο ό κ. 'Ανδριώτης. ΤΟ φαινό· 

μενον zrι.ρακτηρίζει ό)ς diffCrenciation ό κα{}ηγηηlς Α.. J.lfeillet, καl γράφει 
f:ν τi] περιφ1lμφ πραγματείq: αUroii De la diffCrenciation des pl1oneιnes s 

σ. 24: <<ici la na.salitC n'a ete suppΓimCe qu'3. la fin de 1a consonne 
et ρar suite l'explosion est dCpourνue de· tout ClCment nasal et donne 
I~iωpress.ion de lι, d; ce d., et ce b νiennent nature11eιnent se confondre 
avec ceιιχ qni existaient dejiι dans la langne». Ό δe κα{}ηγητfις Η. 
l'eτ;ωt, PlΊonetiqne des parlers de Chio πραγματευόμενος το αino ζή

τημα Εν τΟ) κεφαλαίφ <<;τερl συμπτώσεως διαρκούς fιχηροϋ μετα διαρκοϋς 

&.ήχου» εν&α κανονικώς πρέπει τΟ διαρκ€ς Ciηχον να τραπiϊ εΊς στιγμιαϊον 

<'iηχον γράφει σ. 377: <<Le gronpe τs se maintient (δηλ. &μετάβλητον), 

cω· s η,' α pas ιle YΙ101HC1ιlanCe C01"ΓesρonΔante; cependant la tendance 
est si fort que, sur CeΓtains ρoints, a PyrglΊi notament, 10/, t se dBυe

ιozηJe devand 8: πέρσι pertsi>> παραπέμπει δ" εΊς τΟ χεφ. «περl &ναπτύ

ξεως συμφώνων» Ε·ν&α σ. 635 &ναφέρει ώσαύτως εκ διαφόρων χωρίων τijς 
χ ' ' , ~ ' ' 9' ' ., ' λ' ιου τους τυπους αρτσαικος, κω αρτσιο, κουρτσαροι κ.α. και κατα ηγει: 

<<Ce plιenoωene est de ηuJnιe 11Δi?..o"e que le dCveloppement bien 
connu d"un b entre 1π et 1', d"un (l entre 11 et τ et rentre, a notre 
aνis, dans la reg1c g·enera1e des groupes de deux consonnes. On peut 
en rapprocl1er γλυκάνησος> γλυκάJιταου;, χιόνιζεν > χιόντζιν, μέλισσα> 

μέ!.rσα, μπάλσαμον >ιιπάλτσαμου etc. (Βοιοιtο1ιαs, Velvento 17, 22; voir 
aussi Oekonoι11ides, Pont, 12 not 3» 4 • 

Ταύτα πάντα, στοιχειό)δη καl βασικα διιi την φωvητικ1lν Ερευναν γενι

κ6)ς καl εlδικίiJς δια nlν f:ρευναν rfις ίστορίας της έλληνικf)ς γλώσσης, ύπfιρ

ξαν δια τΟν κ. Άνδριώτην terra incognita. 

1 Ίδ. Γ. Χατζιδάκι,·, Άκαδ.'Α~·αγ,'. 2 Ι σ.420καtΑ. Thuι11 b, Handb.· 
σ. 25. 'Εν τfi άρχαίQ: <Ελληνι.κfj, ώς γ,·ωστόν, τό σύμπλεγμα έρρί·νου + συριστοιiί) 

ερρu{}μίζετο lJ.λ/.ως, ήτοι αποβολij Ci·νεu ΟU"ι•επειώ"ι', αποβολή μεt' α"ι'αΠληρωτικij~ 
έκτάσεως κλπ. (Χατζιδ. Ενi}' αν. σ. 326 κ.έξ.). Ή εν τfi Νεοελλη'\'LΚΊi Εμφάνισις με
ταβατικοίί τ μεταξU έrJQί"ι·ou καl σuριστιχοίi &παντq καl εiς Uλλας &δελq:ό:ς γλώσ

σας, ώς π.χ. η)ν Ίνδιχήν : ΓB:jantsδma<ra:jan sδma=«ίδ βασι/.είi Soma::.· lδ. Κ. 
Brugn1ann, GrundΓ. 2 l § 401,6 σ.353 καΙ.§ 953 σ.827καίΜ. Grammont, 
TraitC de Phon€tique, σ. 234 κ.έξ. 

2 Γ. Χατζιδάκις, ϊf.vf}' άν. σ. 412 κ.έξ. 
u MCmoires de 1a Societe de Linguistique de PaΓis 12 (1901/3) σ. 14 κ.έξ. 
4 Ίδ. καί Α. Μπούτοuραν έν 'Α)ιωγίi 1 (1917), &νάτuπον σ. 6. 
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ΦωνητικΟ: ζητήματα 

Β' 

Πολλαχοϋ τΥ]ς πραγματείας αtτοϋ ύποστηρίζει ό κ. 'Ανδριώτης δτι τΟ 
σύμπλεγμα δύο μεταστένων φ8-όγγων (Engelaute) δΕν εlναι &νεχτΟν 'ύπΟ το'l• 
νεοελληνικοϋ φωνητικού συστήματος· πβ. σ. 122: <<iι11 Neugτ. ganz nor
male Dissimilation von zv..rei aufeinanderfolgenden Engelauten», σ. 119: 
<<Da beide Konsonanten Engelaιιte (Spiranten) sind, 'νas das neιιgr. 
Laιιtsystem niclΊt dιιlden kann», σ. 120: aιιch lΊier Dissiιnilation der 
Verbindung· z\veier Engelaute>>, σ. 122: <<Z\Yei Engelaute nac11einander 

sebr unbequem im neug·r. Lautsysteιη sind>>. 
~ο LσχυρισμΟς ούτος ε1ναι &νάξιος Ερευνητού τiiς νέας έλλην~κiΊς γ'λώ~

σης. ΕLς τας πρΟς &λλ1lλους σχέσεις τών φ{}όγγων τούτων &ναφερονται δυ~ 
καl μόνον φωνητικοl. νόμοι τΥ)ς νέας <ΕλληνικΥ)ς, το.Uς όποίους διετύπωσε προ 
65 ετών (1883) εν τiϊ tπl 'Υ φηγεσίι;ι διατριβiϊ αύτοϋ ό Χατζιδάκις (tδ. JVJNE 
1 161 κέξ. 163 κέξ.), 1lρμήνευσε δΕ φωνητικώς πρΟ 1Ίμίσεος περίπου αΊώνος 
ό' Meillet έν τ] μνημονευ{}είση πραγματείg αUτοϋ De 1a differenciation 
des phonemes σ. 14 κέξ. Κατα τΟν πρώτον τών νόμων τούτων δΕν συμπρο
φέρονται έν τ] νέg •Ελληνική δύο δ α σ έ α, &λλα πάντοτε τΟ δεύτερον 
σύμφωνον τού συμπλέγματος τρέπεται εΊς κλειστΟν φ{}άνω, εUχ1l, χ-&€ς κλπ.> 
φτάνω εVκη' χτf:ς κλπ. Κατα δΕ τΟν δεύτερον πάν {} καl Χ τρέπεται εΊς τ, κ 

'·~ ~{)''ζ κατόπιν τού σ διαλεκτικώς δΕ καl πάν αφ τρέπεται εLς σπ: ασ ενης, σχι ω 
' ' " ~ ' 

κλπ.>άι.Jτενής, σκίζω κλπ. διαλεκτικίδς δε καl σπάζω, σπιγγω κΛπ. αντι 
σφάζω σφίγγω κλπ. 1 • <Q καθ·ηγηtΊ)ς Mei1let έχαρακτ1lρισε τΟ φαινόμενο'· 
ώς differenciation, ύποστηρίξας δτι πρέπει να διακρίνηται τούτο τiiς γνcυ
στΥ)ς έv τ·fi γλωσσικΌ α ν ο μ ο ι ώ σ ε ω ς. 

"Αντιitέτως πρΟς δσα f.πιβάλλουσιν οΙ. &νωτέρω δύο 1' ό μ ο ι, οί δποϊοι 
&ναφέρονται εΊς μέρος μόνο ν τών μεταστένων φι~·όγγων 2

, καl δ1l εlς 

ι «σφ subsiste, sans doute parce qιιc φ et une labio-ιlentaJe et pa_Γ snitι' 
ne se prete plus a la transformation en μ; d'aίlleurs on a σπ de σφ dlalect<ι
lement» Α. JXfeillet, 8νi1-' άν. σ. 17· tδ. καΙ. Γ. Χατ'ζιδάκιν ΜΝΕ·2,4'.1. 
Κατα δΕ: τόν Γ. ψuχάρην, Μεyάλ. Ρωμ. Γραμματ. Π σ. 49: «Μοιό.ζει σό.ν πα
ραστράτημα στό νόμο μας τ;Q ζεβγάρωμα σφ, ποU στ:1)ν κοιν1) ,σπ δε;' '(ίνεω:ι: ~Λ 
μ1)ν ξεχ"Ι'οϋμε πω; χειλόχειλο τΟ φ' λοιπΟν ό fιχος, πιΟ ξαστενισμενος απ~ τους α/.· 
λους ξακολοu&ητικοUς άχορδόηχοuς, μαζώνει δηλαδ1) λιγώτερο αέρα, μοιαζει περσ6· 
τε ρο με ξαφνικόνε». , 

2 'Α"Ι'αφέρονται δf]λον Οι:ι μ6ιιον εlς τοUς &ήχους μετσ.οτένοuς q{ΜγΎους, διου 
οί Ί1χ;ηροl. συνάπτοντ-αι Cίριστα πρΟς &λλήλους. 'Ιδ. καl Γ. Ψ u χάρη ν έ"ν&' ~'\'.: «Ή 
Νεοελληνικη ιfl-έλει πάντα Εvαν άχορδόηχο ξακολοu&ητιΥ.Ο μ' Εναν κατοπ,~νο του ~α
qΛ'ικΟ άχορδόηχο. Δε {}έλει πλcί.ι. μ11τε δυΟ &χορδδηχοuς ξσφ"Ι'ικοιJς-·ΠΤ η ΚΤ- μητc 
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' ' ' περιπτωσεις ω ρ ι σ μ ε ν ω ν π λ ο χ ω ν αύτών, ό ?{. ~Α νδριόηης ύπεστήριξεν 

δτι τΟ νεοελληνικΟν φωνητικΟν σύστημα δΕν &νέχεται nlν &λλεπαλληλίαν δύο 
οίωνδ1lποτε μεταστένων φθ-όγγων! ! 

Τούτο σημαίνει δτι fγραψεν δσα fγραψε χωρlς ποτΕ να fχη &σχολη{}η 
μ€ η)ν φύσιν καl τUς σχέσεις τών φ&όγγων τούτων. Διότι οί μετάστενοι 
φ&όγγοι τi)ς νέας cΕλληνικΥίς fρχονται. κανονικώς εϊς τ<1ς έξης πρΟς &λλήλους 
σχέσεις: Α} Οί μέσοι β, γ, δ συνάπτονται κανονικώς καl πρΟς &λλήλους καl 
πρΟς Ciλλους μεταστένους φ{tόγγους άJς έξης : α) πρΟς &λλήλους β γ: &βγό, 
βγαίνω, βγάζω, φεύγω κλπ. βδ: §βδομάδα, έβδομήντα, βδέλλα κλπ. γδ: άμύ
γδαλο, γδέρνω, λiγδα κλπ. β) προς Clλλους μεταστένους φiJόγγους: βλ: αvλάκι, 
βλαστήμια, βλέπω κλπ. βρ: βράχος, βρiσκω, βρόμα κλπ. γλ: γλάρος, γλεiφω, 
γλώσσα κλπ. γρ: άγρός, γρασiδι, ζωγράφος κλπ. δρ: άδρ6ς, δραχμή, δρό
μος κλπ. Β) Οί δασείς φ, χ, {} δΕν συνάπτονται κανονικώς πρΟς &λλ1lλους, 
&λλ&. ώς ε'ίδομεν, τρέπουσι τΟ β' σύμφωνον του συμπλέγματος ε'tς κλειστόν. 
Συνάπτονται Εν τούτοις κανονικώς πρΟς τοUς lίγροVς μεταστένους ψ&όγγους : 
φλ: φλασκί, φλέβα, φλόμος κλπ. φρ: άφρός, φρυγα~•εά, φρύδι κλπ. χλ: 
aχλάδι, σαχλός, χόχλος κλοc. {}ρ: (J.{}ρωπος, βό{}ρος, {}ρασίμι κλπ. {}λ: d{}λη
_τής, li&λιος, {}λίψι κλπ. Γ) Οί Uγροl λ, ρ συνάπτονται κανονικώς και πρΟς 
dλλήλους: dρλούμπα, μουρλός, πάρλα κλπ. καl πρΟς τοiις λοιποιJς μεταστέ
νους φ&όγγους. ~Επειδfι δμως εΊς τ&. συμπλέγματα ταύτα τΟ λ τρέπεται συνή
{}ως ε1ς ρ, Ι!χομεν κυρίως συμπλοκιΧς ρ μετ' Clλλων μεταστένων φ{}όγγων: 
α) ρ+μέσφ: ρ β: Άρβανiτης, aρβύλα, Σέρβος κλπ. ργ: aργά, άργαλειός, 
έργάτης κλπ. ρ δ: aρδεύω {ouχi λόγιον), μπερδεύω, πέρδικα κλπ. β) ρ+δα
σεl: ρφ: Ορφανός, όρφός, στέρφος κλπ. ρχ: άρχαίος, άρχηγός, &ρχοvτικΟ 
κλπ. ρ{}: dρ&ύνι, ήρΟα, όρ{)Ος κ/ιπ. γ) ρ+συριστικcQ: άρσενικός, βdρσα
μος, Περσία κλπ. Δ) Οί συριστικοl σ, ζ συνάπτονται μετα πάντων τών λοι
πών μεταστένων φftόγγων καl δ1) εLς τρόπον 05στε δταv dκο/.ουftίϊ δ:ηχον 
συνάπτεται σ, δταν 1lχηρόν, ζ: α) μετα τών μέσων (σ=z): Cισβός, σβήνω, 
ποιός βήχει κλπ. πρώτης γραμμής, ένας γέρως, σγαρδ§λλι κ/,π. έ'νας-δυό, 
πρώτος δήμαρχος, liς δώση κλπ. β) μετα τών δασέων: σφαλίζω, σφαλιάρα, 
σφijva κλπ. Μετα τών χ, {} δΕν συνάπτονται εLς συλλαβήν, διότι Εμποδίζει δ 
&;ωτ~ρω μν~μονε~-&εlς νόμος, συνάπτονται δμως Εν συνεπείg: μfiς χωρίζει, 
να σας χαρω, καλος χορδς κλπ. f!νας {}εός, ποιός {}είος, παλαιδς Οό2ος κλπ. 
γ) μετ&. τών ύγρών λ, ρ (σ~z). ~Εν λέξει μόνον ε'ίς τινας ξένας λέΕεις οίον 
Cισλ&νι (τουρκ.) κ.α. Εν συνεπείq; δΕ κανονικώς: ένας λαγός, τiJς λύ~ας, τοVς 
λόγους κλπ. μδ.ς ρωτrfς, ποιός ράφτης 1 τοlς ρίζες κλπ. 

δυΟ άχ?ρδόηχο~ς ξακολ~υ{}η ΗκοUς-ΣΧ η ΣΘ- ... ,. καί σ. 51 : «ΜΕ τους ξακολου~ 
-&η,τικους ~ορδ~ηχους κοπο δΕ νιώ-&εις κανένα. Παίρνει φόρα τό φuσούνι καi J.8με 
μια μαgφια δυο ξακοJ..αυ&ητικοiις χορδόηχαυ; ζεΒΓαρωμέ1ιους, όποιοι κι Ο.ν εtναι»' ίδ 
καL Ρόδα καί Μfjλα 3, σ. 87. . 
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'Έδειξα, νομίζω, Επαρκώς ιϊη είναι τελείως dσύστατος καl dνεπιστημονι

κΟς ό LσχυρισμΟς του κ. ~ Ανδριώτου δτι δfi{}εv δύο μεταστένους φθ-όγγους 

<<δΕν δύναται να &νεχi}ίϊ τΟ νεοελληνικΟν φωνητικΟν σύστημα>>! 

Αlτία τfiς &συγχωρήτου πλάνης αUτοϊi ύπfιρξε καl. πάλιν 1i βα{}είά του 

πίστις πρΟς η)ν Νεοελληνικ1)ν Γραμματικ1)ν (τfίς ΔημοτικΊlς) τοϋ ~Υπουρ

γείου Παιδείας, Evftα § 193 σ. 86 διδάσκεται: <<ΔΕν μπορούν ν&. γειτονέ

ψουν δυο στιγμιαία σύμφωνα (κτ, πτ) ij δυο έξακολου{Jητικa (χ{J, 

σχ, κτλ.)· τρέπονται σ~ ΕξακολουitητικΟ μΕ στιγμιαίο>>. <Ίνα μ1) νομισitύ δτι 

παρεξηγώ τα πράγματα, παρα-&έτω Εκ τοϋ βιβλίου τούτου καl τΟ τμf}μα τΟ 

Οποίον διδάσκει τίνα σύμφωνα χαρακτηρίζονται ώς Εξακολουftητικδ. σ. 32 
§ 63 : « 'Ε ξ α κ ο λ ο υ{} η[τ ι κ ά.- Σ' αυτa βαστούμε τΥι φωνΥι δσο ιtέ

λομε: γ, β, δ, χ, φ, {}, σ, ζ, λ, μ, ν, ρ>>. 

Είμαι βέβαιος Οτι ό κ. "Ανδριώτης 11ντλησεν &πΟ τf}ς &νωτέρω <<Γραμ
ματικfjς», διότι εlς ουδεμίαν &λλην γραμματικi)ν τfjς CΕλληνικfiς γλώσσης 

ύπΟ 1lμετέρων η ξένων γραφείσαν καταχωρίζονται τοιαύτα ψευδοδιδάγματα. 

Τόσον βα&εία δΕ ύπΥjρξεν Ί'Ί πίστις αυτού πρΟς τα &νωτέρω περίεργα φωνη

τικα διδάγματα, ΟΟστε καl εlς νεωτέραν πραγματείαν χαρακτηρίζει ταVτα &ς 

«βασικοVς φωνητικοiις νόμους τfiς Νέας cΕλληνιγ,Υjς, που δΕν &νέχονται 

κοντ&. κοντ&. δυΟ σύμφωνα Εξακολου11ητικ&. 11 δυΟ στιγμικδ. καl &λ
λοιώνουν τΟ ενα>> ! 1

• 

Γ' 

-Εlς τΟ προηγούμενον κεφάλαιον Εδείχ{}η Οτι δ κ. ~Ανδριώτης &γνοεί 

βασικους φωνητικοl>ς νόμους τfiς νέας "ΕλληνικΥiς Ετι δ' δτι &δυνατεί να δια

κρίνn τας προς aλλήλους σχέσεις τών μεταστένων φiJόγγων (Engelaute) τiiς 

γλώσσης 1lμών. Άτυχώς Ομως ο{iτος δΕν γνωρίζει αUδΕ κClν τίνες φftόγγοι 
καλοVνται μετάστενοι. ~Αποτέλεσμα ύπf}ρξε να ftεμελιώσυ ο{iτος πράγματι 

sπ\ aμμου (auf Sand gebaut σ. 109), δσα, παρ&. τa διδάγματα τiίς επιση\
μης 11ν 1Jεραπεύει, δπύργωσε δια να &ποδείξη &λλους ώς <<μη εlδικούς)>. 

,CQ λόγος Εν τiJ πραγματείg -αυτού είναι αν &ναπτύσσηται η μη Ερρινον 

Εν μεγάλcρ τμήματι του ύλικοii δπερ παρατίftησιν Εν τfi μνημονευ{}·είση με

λέτη αυτοii ό κα{Ιηγητης κ. Κουκουλές. Γράφει λοιπον δρ{}ώς εν σ. 108 δτι 

«τΟ πρώτον Ερώτημα δπερ προβάλλεται κατα μίαν τοιαύτην Ερευναν εiναι 

να &vηληφ&i) τις καλώς τί τfi &λη{}είg Ονομάζεται δν τfi φωνητικιi έπισηlμυ 

1 Ίδ. Ν. 'Α ν δ ρ ι ώ τ ο u, Τα Ορια τών βορείων, ήμιβορείων καt νοτίων ίδιω~ 
μάτων τfις Θρ~κης, Άρχείον Θρq.κικοϊί Λαογραφικοϊί καt Τλωσσικοϋ 'θ'ησαuροV 10 
(!943/44) σ. 134. 
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Ερρινον». Κατωτέρω δΕ έν σ. 112 οlονεl &παντών είς τΟ τι-3-έμενον τοϋτο 

βασιχQν f.ρώτημα 1 μεταφέρει ηlν διδασκαλίαν τοίi Ο. Jesι)ersen 1
, χα&~ Υιν 

«τU liρρινα είναι σύμφωνα σχηματιζόμενα μΕ: φραγμΟν τοίi στόματος καl 

&νοικη)ν την όδΟν πρΟς η)ν ρινιχ1)ν κοιλότητα, ένψ τα μέσα b, d, g είναι 

σύμφωνα σχηματιζόμενα μΕ φραγμΟν τοϊ:i τε στόματος καl τf}ς Οδοϋ τfις &γού

σης πρΟς η\ν ρινοη)ν κοιλότητα>>. 

ΠαρΟ: η)ν δρi}1)ν δ" δμως ταύτην διδασκαλίαν τοΊ:• Jespersen, Ίlν Επι

καλείται, ό κ. "Ανδριώτης &δυνατεί να &ντιληφ{}(j η'γv φύσιν τών Ερρίνων 

καl κατατάσσει ταύτα μεταξU τώv μεταστένω'V φ&όγγων (Eng·e1aute), γεγονΟς 

δπερ αποδεικνύει δτι &.γνοεϊ ούτος δτι μ ε τ άστε ν ο ι (Enge1aute) λέγονται 
οί φθ·όγγοι οί παραγόμενοι αν που τοϋ στόματος «σχηματισitii μόνον στενΟν 

11 χάσμα τι, δι" οίJ να διέρχηται ό Εκβαλλόμενος &Ίlρ>>, Ί]τοι &ντιτίitενται οίJ

τοι πρΟς τοUς κ λ ε ι σ τ ο υ ς (yersclΊlιιsslaute}, οϊτινες σχηματίζονται <<lΧν 

;τλΊlρης καl τέλειος φραγμΌς κατασκευασ-&ύ που του στόματος>> 2
• 

"Ο κ. "Ανδριώτης χαρακτηρίζει &πανταχο1J τijς πραγματείας α1Jτοϋ 

(σ. 115, 120, 122. 123) τα ερρινα ώς μεταστένους φtfόγγους (Engelaute), 
στηρίζεται δε Επl τiiς &πόψεως αϋτοίi ταύτης δια να ... &νασκευάσυ τα δij-&εν 

σφάλματα της πραγματείας τοίi κα&ηγητοϋ κ. Κουκουλέ, δι" ένΟς νόμου, δν 

δημιουργεί ό 'ίδιος καl καθ-" δν δij-&εν <<δύο μετάστενοι φ-&όγγοι δεν είναι 

δ.νεκτοl ύπΟ του νεοελληνικοlι φωνητικού συσηlματος>>. Καl ό <<νόμος>> αϋ

τοlι οίiτος καl 1l βάσις Εφ" f}ς Ε-θ·εμελίωσεν αϋτΟν είναι πράγματα &προσδιό

νυσα φωνητικώς. 

Μ ε τ άστε ν ο ι φ{Μγγοι (Engelaute) δεν δύναται να εlναι οί Ερρι

νοι. Εlναι &λη-&ες δτι ύπό τινων Ερευνητών r.ατετάσσοντο ο.Οτοι παλαιότε

ρον, εlς χρόνους καi}" οϋς δεν είχεν εισέτι προχωρήσει {ι φωνητικfι Επι

στllμη, μεrαξU τών συνεχών φ-&όγγων, Εκ τΥ}ς ιδιότητος α1Jτώ~ να παρατεί~ 

νηται κατα βούλησιν ή Ερρινος &ντήχησις μέχρι τfις στιγμΥ}ς τfjς Εκκρ1lξεως 

η Εκκροηlσεως. Δια τοίiτο ό καitηγητης Α. Δfeillet έρμηνεύει δτι <<Le ca

ractere continu des nasales est une consequence iιnιnediate de Ieur 

nasalίte m€:ιne>> (Eνit-" &ν. σ. 19) καl Επεξηγεί δτι <<Les nasales ne sont 

contίnnes qu"au point de νue nasal; elles comportent dans la bonche 

une occlusion -la plus faible des toutes Ies occlussions, comωe on 

sait-suivie d'une explosion>> (αύτό-&. σ. 24). Φανερον δτι ό φ{Ιόγγος ό 

σχηματιζόμενος διά τινος Εν τψ στόματι φραγμοϋ, δν &κολουiJεί 8κκρότησις, 

1 LehΓbuch der Phonetik 2 σ. 124. 
2 Ίδ. Γ. Χατζιδάκι, Άκαδ. Ά''α'/ν. 2 Ι σ. 54-55 και Ο. Jesperse'n, 

εν-&' άν. σ. 13: «Dem '1.:\Torte Verschluss parallel benutzen wir das \~/ort 
Ε η g e als technische Bezeichnung einer Einengung der mittleren Linie des 
Luft~yeges νοn der Art, dass beiιn Hindurchpressen cleΓ Luft ein selbstst8.ndiger 
Laut entsteht». 

--
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δΕν δύναται να χαρακτηρισiJϋ ό)ς μετάστενος (Eng·e1aut). Έν :τάση περι

πτώσ-ει, ενεκα τlϊς &νωτέρω Ιδιότητος των Ερρίνων, δΕν 19·α l1το 'ίσως κατα
κριτέος ό κ. "Ανδριώτης ϋ.ν, γράφων πραγματεία-ν τινα γενικΊ\'ι' σUzl δμως 
ειδικΊlν φωνητικΊlν' Εχώριζεν άπΟ των κλειστών φΗόγγων π1. Ε:ρρινα καl κα
τέτασσe ταϋτα εLς &νεξάρτητον κατηγορίαν, ώς συμβαίνει εlς πολλά, lδίως 
τδ. παλαιότερα, γραμματικό: Εγχειρίδια ι. ΕΙ ναι δμως &συγχιδρητον εlς εLδι
κΊlν καl δ1l καl σκοποϋσαν τΟν Ελεγzον φωνητικών ζητημάτων πραγματείαν, 
να πραγματεύηται οίiτος τα παντΟς ε'ίδους Ερρινα, εlδικώς δΕ τα &ρχικα καl 
τa μεταξv φ{Ι·όγγων ~ρρινα, ο1ς μεταστένους φtfόγγους (Engelaute) χα\ να 
συνάη:ι Εκ τούτου φωνητικα συμπεράσματα. 

ΠρΟς &πόδειξιν τοίi Ctσυγχωρ1lτου αυτοϋ δια γλωσσολόγον σφάλματος 
δΕν {}α ΕκταiJώ εις Sεωρίας, &λλΟ: -θ·Cι παραi1έσω Εν συντόμφ η1ν διδασκαλία-ν 
τών r:υριωτέρων εlδικών. <Ο Ε. Sieνers διδάσr.ων δτι κατ('i τΟν σχηματισμΟν 
τών Ερρίνων χρησιμοποιείται 1) ρινικΊ1 κοιλότης απλώς ως &.ντηχητικΟς χώρος 
Επάγεται: «Die einze1nen Species der Nasale aber 1)ernl1en auf der 

Verschieden!Ίeit der Orte, an denen der Μιωclι'αιι?η nacl1 aussen !1ίη 
αbgespeτΓt wird. So er!Ίalten wir wieder die Hauρtgruppen der labia
len, dentalen, pa1atale und gιιttura1e Nasale>> 2

: Διεξοδικωτέρα καl &κρι
βεστέρα είναι Ίl διδασκαλία τοίi O.·JesμeΓsen εν-&~ &ν. ~Εφιστ& η1ν προσοχi]ν 
δτι δΕν πρέπει να παρασυρώμε-&α ύπΟ τού δρου ε ρ ρ ι ν α, διότι Ίl ρlς δΕν 
δύναται να μετέχυ καθ·~ δν τρόπον τα χείλη καl CJ.λλα Οργανα εlς παραγωγ1Ίν 
φ&όγγων (σ. 56) καl δτι προορισμΟς τοίi 'ιστίου τiiς ύπερι[)ας (Gaumensege1) 

δΕν εlναι να παράγη φ-&όγγους, &λλιΧ να όρίζη Β.ν ό &λλαχοίi που σχηματιζό
μενος φ-&όγγος -&α χρησιμοποιΛση τi]ν Εν τfϊ ρινική κοιλότητι παραγομένην 
&νη]χησιν (σ. 65). Τοvς Ερρίνους φtfόγγους περιγράφει ο1ς έξης: «'Έρρινοι 
ψ&όγγοι χρησιμοποιούμενοι συχνότατα εις δλας τα.ς γλώσσας είναι εκείνοι 
δια τi]ν παραγωγfιν τώv όποίων σχηματίζεται φραγμΟς ε'Lς τι μέρος τού στό
ματος, εις τρόπον α)στε δ &ηρ να διαφεύγυ δια τΎ]ς ρινός. Παράγεται δ 
φ-&όγγος [m] δταν δ φραγμΟς σχηματίζεται δια τών χειλέων· οϋδεν Cί.λλο λοι
πον είναι ό [m] φtfόγγος η [b] προφερόμενον με καταβιβασμένον το ύπερψον 
ϊστίον η μάλλον καλύτερον, Επειδ1l κυρίως η ϋψωσις τοϋ ύπερψου 'tστίο·υ 
είναι Ενέργεια {}ετικΥι δια τΟν φραγμόν: ό φιlJόγγος [}J] ο1JδΕν Ciλλο είναι 11 

εν [ηι] με ύψωμένον το ύπερψον ιστίον. Kαif' δν τρόπον σχετίζεται δ [b] 
προς τον [111] σχετίζεται καl ό [d] προς τον [u] κ.ο.κ.>> (σ. 56-57}'. Λιiι να 

1 Καl δ Ε. S c h w y z e r, Griech. Gι·aronι. χωρίζει τ;(ι σύμφωνα εiς Ver

schlusslanten, Sρiranten, Liquiden und NasaJen κλπ. 
2 Grundzίige der Phonetίk 4.' σ. 116. 
3 Καl εν σ. 11 διδάσκει δτ;ι δια τοUς τρείς ψ&όηους p, b, nι «ein l.,iρpene

lement geroeinsam ist, und Z\VaΓ der vollsta.ndige VeJ•schluss,.. 
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δείξη η)ν σχέσιν iΞρρίνων καl τών 1lχηρών κλειστών φ{}όγγων b, d, g 8 Jes

persen καταχωρίζει εν σ. 64 τΟ έξης ώραίον άνέκδοτον: <<Ι\1εταβολ1) Ονόμα

τος: Πώς λέγεσαι ~συ μικρούλλα ;-Emnla.-Elvαι τΟ μοναδικόν σου 

Όνομα !-'Όχι, κdποτε ό μπαμπάς με Ονομάζει Εbba.-Πότε ;-<Όταν είναι 

συναχωμένος>>. ΠαριΧ ταίίτα ό κ. Άνδριώτης ύπεστήριξεν δτι οUδεμία άρ{tρω

τικfι σχέσις ύπάρχει μεταξU τών Ερρίνων &φ' ενΟς καl τών ψιλών καl μέσ ω ν 

aφ' έτέρου (kein artikulatorisclΊeS VerlΊiiltnis zwishen ;Yascιlen und 
'Γenues oder ilfedien vorhanden ist σ. 113)! 

<Η ρινικ1) κοιλότης Εχουσα, εν &ντι{}έσει πρΟς η)ν κοιλότητα τοϋ στόμα

τος, lσχυριJ: τοιχώματα, χρησιμεύει σχεδΟν μόνον &ς &ντηχητικΟς χώρος 1 , 

<<Le canal nasal>> διδάσκει ό F. de Saussure 2 <(sert uniquernent de 
resonateur aux vibrations vocales que Ie traversent: il n~a- donc pas 
non plus Ie rδle de producteur de son». Διακρίνει δ~ ούτος σ. 73 <(trois 
types principanx d'occlusives: le type labial (p, b, m), le type dental 
(t, d, η), le type dit guttural (k, g, η) κα\ τονίζει εν σ. 72 δτι <<les nasa-
1es 11~, Ψι, η sont propreιnent des occlusiues SOJZOΊ"es nasalisees>>.' TU. αUτιJ: 
διδάσκουσιν δ τε Λi. GJ·aτnn~ont γράφων <<Les occlusives nasa1es, c~est-
3.-dire Ies nasales qui s~articulent avec une occlusion bucca1e, corres
pondent toutes assez exacternent a des occ1usives non nasales>> s καl ό 

Jlf. Le}eune δστις πραγματευόμενος περl τών έλληνικών φ&όγγων γράφει : 

«Aux occlusίves orales b, d, g correspondent les occlusives nasales 
rn, η, η» d. 

'Έρχομαι τέλος εtς τον καftαρώς τεχνικον φωνολόγον ]. ForchlΊamer, 
οίiτινος τΟ σύγγραμμα 5 , ώς ε'ίδομεν καl &.νωτέρω, χρησιμοποιεί μεν ό κ. 'Αν

δριώτης πολλάκις, χωρlς δμως καl να δύναται να &ντιληψ&fi τΟ περιεχόμενον 
αUτού. Περιγράφων οlJτος &πΟ σ. 52 κέξ. τοiJς κλειστοUς ψ&όγγους διακρίνει 

τούτους πρώτον εις κ α τ ω χ ε ι λ ι κ ο υ ς (Unterlippenlaute) [p, b, m] εtς 

ε μ π ρ ο σ ft ο γ λ ω σ σ ι κ ο υ ς (Vorderzungenlaute) [t, d, η] χα\ δ π ι σ ft ο
γ λ ω σ σ ι κ ο υ ς (Hinterzungenlaute) [k, g, η]. Διακρίνει ι!πειτα τούτους 

1 Έν τ-ft ρινικfj κοιλότ:ητι παράγο\•ται τα αηχα f!ρρηα, Ο:γνωστα έν τ'jj έλληνικfi 

yλώσσιl' tδ. Κ. Β r u g m a η η, Grundr. 2 Ι σ. 44. 
2 Conrs de Lingnistique Gfnfrale 3 , σ. 68. 
~ TraitC de Phonetique, σ. 94. Όλίγον κατωτέρω έν τfί αiιτfj σελίδι γράφει: 

-o:Les occlnsives nasales les plus frCquentes sont la labiale 1n, pour laquelle les 
ιevres sont disposfes a peu pres C011111le Ρ οιι b; la dentale n, aνec meιne po
sition de la langue que pour d; la postpalatale η correspondaηt pour Ia posi· 
tioη de la langue a q postpalatal». Ίδ. πρΟς τούτοις ]. V e η d ι· y e s, Le Lan
gage, σ. 34. 

4 Traitf de Plισnetique grecque σ. 124· tδ. καl σ. 21. 
· 5 Die Grundlage der Phonetik, Heidelberg- 1924. 
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είς ψιλούς, μέσους καl ερρί1ιοvς καί, &φοU κα1tορίζει τΟ:ς μεταξiJ αUτών δι·α
φοράς, όρίζει Εν σ. 56 τοUς μΕν ψιλοiις καl μέσους όJς γνησίους κλειστοUς 
φftόγyους (echte VersclΊ!usslaute) τους δε eρρίνους «als Verschlusslaute 
mit offene111 Gauωensegel (nasalierte VersclΊ!usslaute)».'Eλέγχων δ' ο~
τος κατωτέρω σ. 82 nlv ύπΟ τού Sieνers Επιχειρη&είσαν διαίρεσιν τών συμ

φώνων παρατηρεί δτι τΟ:. Ερρινα καl τα ύγρα δΕν πρέπει να κατατάσσωνται 
όμοU, διότι <{die Nasallaute [rn, η, η] ιnίissen \Yegen ilπer engen Ver
wandtschaft rnit den Blahlauten [b, d, g] tιnbecliπgt den Verschlusslau · 
ten ange-gliedert \νerden>>. 

~Αναγινώσκων τις τα ανωτέρω, clτινα ύπiϊρξαν πάντυ Ciγνωστα εlς τΟν 
κ. ~Ανδριώτην, &α διαπορΌ 'ίσως καl &α -θ·έλυ νΟ: μά&Ό πό&εν 1 τέλος πάν
των Ύ}ντλησεν οίiτος τας περl Ερρίνων γνώσεις αUτου, εφ" όJν Εστηρίχ{tη καl 
ll-θ·έλησε να διατυπώση καινοφανείς νόμους τiϊς νέας CΕλληνικiϊς πρΟς τΟν 
σκοπΟν να &ποδείξη μη τυγχάνουσαν του δρ-i}οU ηΊν πραγματείαν τοϋ καi!·η
.γητοϋ κ. Κουκουλέ. <Η &πάντησις είναι εϋκολος. Προφανώς σΟτος συνεβου
λεύitη καl επl τού προΥ.ειμένου τi-}ν Ν εοελληνικ1lν ΓριiμματικΥ]ν (τfις Δημοτι
κi'jς) τού 'Υπουργείου Παιδείας, 1iτις διδάσκει εν§ 21β σ. 17 κα\ § 63Γ 
σ. 32 κ.&. Οτι o'i fρρινοι φitόγγοι μ, ν είναι ε ξ α κ ο λ ο υ iJ η τ ι κ ο ί, 
!iτοι μετάστενοι φftόγγοι (Engelante). 

Δ' 

"ΑπΟ σ. 120 κ.έξ. ό κ. Άνδριώτης πραγματεύεται περιπτώσεις, οίον 
&πώλεια- α μ πώλε ι α, &ράπης- α ρ ά μ π η ς, βουτώ- β ο υ ν τ ω, πελε
κ&.νος- π ε λ ε γ κ fi ν ο ς κλπ. καl Εν συνεχείq; περιπτώσεις, οίον &μασκάλη

·&μ π α σ κ ά λ η, &πανωγόμι- α π α ν ω γ ό μ π ι κλπ., 11τοι περιπτώσεις εν 
αίς είς nlν 1'1έσιν ένΟς ίστορικου ψιλού κ, π, τ η ένΟς ερρίνου μ, ν ύποκα

.-&ίστανται τα συμφωνικΟ: συμπλέγματα μπ, ντ, γκ. 

Καl εiς nlν α' καl είς τ·fιν β' περίπτωσιν πρόκειται περl τού αVτο·Π 
φαινομένου, 11τοι περt &νομοιωτικfις &ναλύσεως ίστορικώς ύπάρχοντος η αvα
πτυχΜντος διπλοϊi ψιλού (κ, π, τ) 11 eρρίνου (μ, ν) δια τροπi'jς προκειμένου 
μ8ν περl τών διπλών ψιλGJν (κκ, π:π, ττ) τοϋ πρώτο υ εξ αUτών εlς Ερρι
νον, προκειμένου δΕ περl τών διπλών fρρίνων (μμ, νν) του δ ε υ τ έ ρ ο υ ·εξ αυ

τών εlς γηlσιον κλειστόν: &πω-θ·ώ-U.ππώ.-&ω --&μ π ώ {}ω·, Ο.μμος-U. μ π ο ς. 

ι Και ό Γ. Ψυχάρη ς, Μεγάλη Ρω μ. Έπωτημ. Γραμμ. Β', σ. 136 κ.έξ. δι

δάσκει &ναλuτικως καί ρητ<!Jς δτι «τΟ (iρχικΟ καi μεσια,•Ο μ» ε!ναι ψθ·όγος ~πρόκρο
το, ξαφνικ6ς», επίσης δΕ καL διά τΟ ν σ. 160-161. 
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Τοϋ φαινομένου τούτου παραδείγματα εύρίσκομεν άπΩ ni)ν μεταγενεστέρων χρό
νων καl έξης καΗ' άπαντας τοUς αίώνας τf]ς Εξελίξεως τfjς ήμετέρας γλώσσης: 
eπιγραφικa γλώντας, Μενίμπης (&ντi Μενίππης), Μυρρινουν
τ α, κλπ. Εκ παπύρων μ αμπάρι α (&.vτl μαππάρια<ηιaρpa), κ ρ ο μ
β υ ο π ώ λ η ς &ντl κρομμυοπώλης, κ ο π ρ όλα ν κ ο ν άvrl κοπρόλακκον 
κλπ., Εκ συγγραφέων μ ο γ γ ίλ αλο ς &ντl μογίλαλος, π α μ π άζο υ σ ι ν 
&.vτl παππάζουσιν, κ ό ν κ ι ν ο ς &vτl κόκκινος, ε π ι γ κ έ ρ ν η ς παρδ. τΟ Επι
κέρνης, κ α μ π υ ρ ί ζ ω (παρ' Άσσίζαις) &ντl καπυρίζω κλπ. 

Πρόκειται περl σπουδαίου φαινομένου &πασχολήσαντος σχεδΟν πάνrας 
τοUς μέχρι τοϋδε &σχοληΒ·έντας με τfιν lστορίαν τfίς ήμετέρας γλώσσης. 'Επι
στημονικώς, Ύlτοι φωνητικWς, είναι λελ-uμένον τΟ ζήτημα άπΩ μακρού χρόνου 

και παλαιότερον δια παρατηρ1lσεων τών l\1. Graιnmont 1 καl Α. Meillet 2 I 

Εσχάτως δ8 κατα τρόπον &ναντίλεκτον δια τfiς σπουδαίας πραγματείας του 
κα{}ηγητοu Ε. Sclιwyzeτ, Dissimilatorische Geωinatenauflδsung als 
Folge von ϋbersteigerung εν Κ.Ζ. 61 (1934) σ. 222 κ. έξ. €ν-θα καl eκτε
νfις βιβλιογραφία 3 και δια τfiς συγχρόνου δημοσιεύσεως τού συγγράμματος 
του κα{}ηγητοu Α. Peτi!Ot, Introduction a l'etude du dialecte Tsako
nien σ. 122 κ.έξ. '. 

Πάντα ταύτα 0)ς και τ1Ίν Ολην ίστορίαν καl την αlτίαν τοίi φαινομένου 
&γνοε'ί ό κ. ~Ανδριώτης. Χωρίζει τας περιπτώσεις τοίi αVτοίi φαινομένου καl 
έρμη νεύει τας περιπτώσεις &μμος-α μ π ο ς, &μασχάλη-& μ π α σ κ ά λ η, 
κτδ. ώς ... τροπΥJν τού μ εΊς b και τοίί ν εΊς d ιlφού προηγουμένως γράφει 
εlρωνικώς Επικρίνων τ1Ίν διατριβ1Ίν του κα1:tηγητοίi Φ. ΚουκουλΕ <<Besasse 
der Vf. einen p!Ίonetisc!Ίen Begriff von der Ν asalitat so l1ate er sich 
bestίnιωt diese direkt lac!Ίerliclle Auffassung erspart», !]τις επiκρισις 
βεβαίως παραμένει νυν εκitετος και &νταναΚλQ. &ποκλειστικWς είς τΟν 'ίδιον, 
μετα nlν &πόδειξιν .της &συγχωρ1iτου &γνοίας του itέματος καl τfις Επιστη
μονικής &δυναμίας αυτού να έρμηνεύση τΟ φαινόμενον. 

"Η έρμηνεία τών τύπων &πώλεια-& μ π ώ λ ε ι α, &ράπης-& ρ ά μ
π η ς, βουτfλ)-β ο υ ν τ ω, πελεκdνος-π ε λ. ε γ κ α ν ο ς κ. τ.ό., 11ν Επιχει
ρεΊ: Εν σ. 120-121 καταδεικνύει fτι κα&αρώτερον την καταπληκτικfιν πρά-

ι La Dissimilation Consonantique dans les Langues Indo·europeennes, 
Paris 1895, σ. 137· tδΕ έτι τοίi αύτοίi Traite de Phonetique, σ. 232 κ.έξ. 

2 Memoires de la Societe de Linguistique de Paris 12 (1903) σ. 26. 
3 ΊδΕ έτι τοϋ αϋtοϋ Griech. Gramω. σ. 231 - 2. 
4 "'Αξιον σημειώσεως ε[ ναι δτι &μφότεροι οί &'•ωτέρω 8ρευνηταί, ανεξαρτήτως 

Εργασ&ένtες, Επληροφόρησαν άλλήλοuς δι' άλληλογραφίας δλίΎΟV πρΟ τη; δημοσιεύ· 
σεως τ&ν ΕρΎασι&ν των, Οτι κατέ.ληξεν εl.ς τΟ αότΟ συμπέρασμα, &ΎΎέλλουσι δΕ τοϋτο 
με-&' ίκανοποιήσεως είς τό: έρΎα αότ&ν (Sch\v.yzer, σ. 251- 2, Pernot, σ. 125. 6). 

--' 
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γματι &δυναμίαν αύτοίi να πραγματευ1:tύ, εστω καl στοιχειωδώς, φωνητικα ζη

τllματα. 'Αφοϋ προηγουμένως ... &πορρίπτει παλαιοτέραv -&εωρίαν τοϋ Χα

τζιδάκι 1
' προτdσσει τfις ίδικr)ς του έρμηνείας τα έξfις 1lκιστα μετριόφρονq: : 

<<Δι' fνα φωνητικώς :τιροσανατολισμένον ή έρμηνεία είναι καl Εδώ άπλfρ> 

(Die riclΊtίge Erk!arung liegt fίir einen p!Ίonetisll Orίentierten auch 
l1ίer einfach). Έv συνεχείq; ύποστηρίζει δτι οί τύποι ιlράμπης, άμπώλεια, 

βου1-·τώ, πελεγκιiJ-•ος κλπ. προfiλθον Εκ τfiς δυσχερείας fιτις δημιουργείται 

δταν κατιi nlν Εκφώνησιν έν0ς δ:1lχου συμφιδνου (Ενταii{}α Κ, Π. τ) μεταξυ 

δύο (f}χηρών) φωνηέvτωv παρίσταται άνάγκη να διακοπή πρΟς στιγμ1Ίν ό 

κραδασμΟς τών φωνητικών χορδων δια να Εκφωνηitύ τΟ Cί.ηχον σύμφωνον I 

εlι-θ·iJς δ' &μέσως. να τε&ώσι καl πάλιν εlς κραδασμΟν αί χορδαl πρΟς Εκφώ

νησιν τοϋ άκολου&οiiντος φων1lεντος . .Συνή-f}ως, λέγει, &ν&ίσταται τΟ Ciηχον 

σύμφωνον είς ηΊν Επίδρασιν τών περιβαλλόντων αUτΟ (1Ίχηρών) φωνηέντων. 

'Ενίοτε δμ~ς, συνεχίζει, εκ λόγων &νέσεως (Beqnel11lic!Ίkeίtsgrίinde) δ/ν 
διακόπτεται ή ηχηρότης, αί φωνητικαl χορδαl Εξακολουitοiiσι να πάλλωνται 

κατU. τΥJν Εκφώνησιν το.ϋ συμφώνου καl τοιουτοτρόπως τΟ Ciηχον σύμφωνον 
(π, τ η κ) τρέπεται εLς τΟ &ντιστοιχοϋν lΊχηρΟν (b, d η g). Τοιαύτη ά ν ε
ξ ά ρ τ η τ ο ς τ ρ ο π 1Ί (spontaner V\Tandel), καταλήγει, ε1ναι γνωσηl καl 

Εξ ([λλων γλωσσων, ώς τα Ίσπανικα maturus>maduro, amatus>anΊado, 
το Προβηyκιαvον sapo >sabo κλπ. 

ςΗ &νωτέρω έρμηvεία, μολονότι ΕξηνέχιΊη μετδ. τοσούτου κόμπου καl 

τοσαύτης πεποι{tήσεως, εΊναι ξένη καl &ντί&ετος πρΟς τ~ διδάγματp; τfις φω

νητικflς Επιστήμης. ~Επ" ουδ-εvl λόγcρ εlναι δυνατΟν Εν μιQ. καl τfi αl!τύ 

γλώσσιι ύπΟ τCις αUτCις συν&1lκας, Εδίδ μΕν να τελfιται φωvητικη μεταβολΥι 

φ&όγγου τινός, Εκε'ί δΕ οl!χί. "Επ" 'ίσοις δροις καl Εν τίρ αϋτίρ χρόνcρ καl 

τόπφ φωνητική τις μεταβολ1Ί Εκτείνεται εΊς Ολόκληρον η1ν γλωσσικ1Ίν κοινό

τητα. Είναι δυvατΟν μόνον, Επειδ1Ί αί φωνητικαl μεταβολαl ε1ναι χρονικώς 

καl το:τικίiJς περιωρισμέναι, Εν διαλέκτcρ τινl να Εμποδίζη ηΊν _μεταβολ1lν το

πικΌς φωνητικΌς νόμος 2
• Έπειδ1Ί δμως τα παραδείγματα Uτινα παρατίfJ·ησι 

δ κ. ΚουκουλΕς καl παραλαμβάνει ό κ. Άνδριώτης προέρχονται Εκ διαφό

ρων τόπων, τι να δΕ μάλιστα, ώς λ.χ. τΟ d μ π ώ & ω, είναι κοινά, ή προ

τεινομένη έρμηνεία εΊναι &δύνατος, Εφ" Οσοv κατα τ1Ίν νεοελληνικΥJν Οδωσιν 

ουδόλως εμποδίζεται ή προφορa &ήχων συμφώνων μεταξu (ήχηρών) φωνηέν

των: άγαπώ, ζητώ, πλέκω κλπ~. 

ι Έπιστ. Έπετ. Πανεπ. 7 (1910/1911), σ. 61. 
2 Ίδ. Γ. Χατζιδάκι, Γενικ1l Γλωσσική, σ. 61 χ.έξ., Μ. Grammoμt, 

Tι·aite c1e Phonetique,~.σ. 166 κ.έξ. 
3 «'Εμείς λ.χ. τοUς &χορδόηχοuς ς, κ, δπως κι Ολοuς tούς άλλους, πάντα -&ό: 

τοUς πρσφέρουμε σό:ν δ.χορδόηχους &νάμεσα σΕ δυΟ Ο:πΟ τοUς χορδόηχοuς α, ο, ε, 
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cO κ. ~Ανδριώτης Επεκαλέσ{}·η πρΟς ενισχυσιν της δ.πόψεως αVτοί:1 τΟ: 

συμβαίνοντα Εν ?iλλαις γλώσσαις, τΏ •Ισπανική καl τil Προβηγκιανl], &γνοών 

δτι δ, τι Επιτρέπουσιν o't φωνητικοl νόμοι γλώσσης τινΟς δΕν επεται δτι Επι

τρέπουσι καl οί τfjς Ciλλης, 11τοι δτι εκάστη γλώσσα Εχει Lδίους νόμους ύφ' 

ών διέπεται. "Αν δμως Ύιτο 'Lστορικώτερος καl ένεβάϋυνεν εl.ς τα πράγματα, 

i}cl ftβλεπεν δτι ή μεταξυ φωνηέντων τροπη &1lχων κλειστών εLς fιχηρ<Χ κλει

στα αποτελεί διΟ: n)V ςΙσπανικ1)ν ν ό μ ο ν 1, Εν(Q κατΟ: tl)V έλληνικllν δδω

σιν εΊναι κανονικ1) καl συνll'3ης ή προφορCι. &ήχων κλειστών μει·αξU φωνηέν

των. Τοϋτο {}0: Υινάγκαζεv αύτΟν νΟ: σκεφ&fi δτι &λλο τι συμβαί.νει, να Έρευ
•VJ]ση η)ν παράδοσιν τfiς γλώσσης, να εϋQ'η τοUς ίστορικοUς προδρόμους τών 

σημερινών άμπώλεια, &ράuπης κλπ. εϊς τ&. παραδο&έντα κρομβυοπώλης, 

μ.αμπάρια, πα,ι.ιπάζουσι κλπ. 2
, να 'ίδυ πώς Ερμηνεύονται ταUτα VπΟ των 

€ρευνητ00ν τfις έλληvικfις γλώσσης καΙ. τότε !Χσφαλώς ί1α Επληροφορείτο Οτι 

Εκείνο δπερ δι" αυτΟν &πετέλει πρόβλημα Ύiτσ δια την Επιστήμην του ζή

τημα άπΩ μακροU λελυμένον. Τοιουτοτρόπως -&α &πέφευγε τΟ &συγχώρητον 

δια γλωσσολόγον σφάλμα νa διδάξη δτι φωνητικ1] μεrαβολ1] φ{}όγγου τινός, 

Οφειλομένη είς τΎιν &έσιν 11v Εχει δ φ&όγγος ούτος Εν τU λέξει, δύναται Επ" 

'ίσοις δροις &λλαχοίi μΕν να τελfιται, &λλαχοίi δΕ να μη τελfιται. 

"Αποδεικνύεται τοιουτοτρόπως &γνοών, γλωσσολόγος αUτός, τί καλείται 

φωνητικf) μεταβολ1i, πότε καl Επl ποίοις Όροις τελείται αϋτη, Ετι δf: καl τΟ 

&πίστευτον, πόσων είδών φωνητικ&.ς μεταβολας Εχομεν καl πώς Ονομάζονται 

αύται Εν τii Επιστήμη. Άπόδειξις τοίί τελευταίου τούτου εΊ:ναι ή σύγχυσις εϊς 

Ύ]ν περιέπεσεν έν τii προσπα&είg να έρμηνεύση τΟ &νωτέρω ζήτημα. Ένι:'ρ 

δηλαδη αίτίαν τΥjς τροπfις τοίί κ, π, τ εϊς μπ, ντ, γκ Εν τοίς άμπώλεια, 

βουντώ, ΠελεγΚ(ΪJ10ς ΚλΠ. &εωρεί τιlν έπίδρασtV τών φωνηέντων Citινα Προη

γοίiνtαL καl επονται αUτών, Ονομάζει tΊ)ν μεταβολ1)ν ταύτην... & ν ε ξ ά ρ
τ η τ ο ν (Solcher spoπta11eJ"' Wandel von intervokalisc!Ίen stimmlosen 
Konsonanten)!! 

ου, ι. Προφταίνει κι &\•οίγει μΕ τοiις &χορδόηχοuς ή γλωσσίδα μας, &φοίί στενεψε, 

καi προτοϋ στενέψη μΕ τοiις χορδόηχοuς. Στη γαλλικi] στενέβει Ολοένα Οσο βγαί

νuuνε οί τρείς fίχοι, δηλαδη δ &χορδόηχος πιασμένος ανάμεσα σε δuό χορδόηχοuς. 

'Έτσι λένε segOnd, Οχι second (secundus)». Γ. Ψυχάρη, Μεγ. Ρωμ. 'Επιστημ. 
Γραμμ, Α', σ. 165. 

1 Μ. Gra1nn1ont, ε·ν&' &ν. σ. 201. 
2 ΤΟ γεyονι':ις Ότι διCt πολλΟ: \•εοελληνικα παραδείγματα δΕν παρεδό-&η διπλοϋν 

lστορικι':ιν σύμφωνον δΕν επρεπε να Εμποδίστι τοϋτον νό συνάψη τα φαινόμενα, θ.ν 

βεβαίως έγνώριζε τΟ ζήτημα τijς παραδόσεως τ&ν διπλών συμφώνων Εν τfj Έλλη
.νικfj. 

s Περi τfjς σημασίας τοίi Όρου sρontaneι· η unbedingter Lautwandel Γερμα
.νιστί, Γαλλιστl spontane 11 ind(φendant, Άγγλιστi spontaneous καi Έλληνιστί 
&νsξάρ-ιητος πάi}ησις συμφώνου ίδ. Γ. Χατζιδάκι, 'Ακαδ. Ά·ναγν. 2 Ι σ. 220, 

ΦωνητικΟ: ζητήματα 237 

* ~: * 
Έπραγματεύ-&ην Εν συvτομίq: μόνον τέσσαρα βασικ&. καl &εμελιώδη φω

νητικα ζητήματα, τU σπουδαιότατα Εξ Εκείνων περl α &σχολείται ό κ. "Αν

δριώτης, δι&. να δείξω κατα τρόπον μΊl έπιδεχόμεvον &μφισβήτησιν Οτι ούτος 

&γνοεί καl παρανοεί αUτ&. ταίiτα τα στοιχεία τfι_ς φωνητικΥ]ς Επιστήμης καl 
Ότι επομένως δΕν Εχει δικαίωμα να Εμφανίζηται Ελέγχων Cίλλους ώς <<ε'ίδι

κός». Πραγματευόμενος ούτος ώς Επραγματεύ&η τοιαίiτα ζητήματα καl μάλι

στα ε'ίς ξένην γλώσσαν προσιτΎιv εϊς πάντας τοUς μύστας τfις γλωσσικfις f:πι

σηiμης, Οχι μόνον δΕν προάγει τf)v Ερευναν, &λλα καl Εκ&έτει Ενώπιον τών 

ξένων ηlv Uπόληψιν τfις ελληνικΥjς γλωσσικiiς Επιστήμης, Εμφανιζόμενος ώς 

άπΟ. Πανεπιστημιακiϊς κα{tέδρας Εκπρόσωπος αUtfις. 
Γ. Ι. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ 

F. de Saussure, Cours de Linguistique Gέ:nέ:rale 3 , σ.199 κ.έξ .. , Μ. GΓam~ 
m·o η t, Trai_te de Phonetique, σ. 1~3 καΙ. γενικώς πάντα τά έγχειρίδια, Ζτι δΕ J. 
Μ a r 0 u z e a u, Lexique de la Terminologie Linguistiqιιe 2

1 σ. 51 λημμα Chan · 
gement phonetique. 



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΙΟΦΡΑΔΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

Πολλοl &ποδίδουσιν ε!ς τοiJς 'Έλληνας η]ν πρ6ληψιν περl ύπάρξεως 
&.παισίων ημερών; Ciλλοι δμως βεβαιοίiσιν δτι αϋτη προήλ{}·εv Εκ Ι\Ιεσοποτα
μίας. ΤΟ βέβαιον εlναι δ τι παρ' Όμllρφ ουδόλως γίνεται λόγος περl α\Jτfiς. 
Κυρίως παρG Θουκυδίδη &:παντQ κατα τρόπον συγκεχριμένον, καl fκτοτε 
τΥ)ν βλέπομεν να καταλαμβάνιι σπουδαίαν {Jέσιν εν τ(j) ίδιωτικQ) καl δημοσίφ 
βίφ τών .Ελλήνων καl να διαδραματίζτι o-\Jχl ε\Jκαταφρόνητον πρόσωπον Εν 
τψ τών Ρωμαίων. Οί. ΘρQκες &φ' έτέρου συνή{}ιζον να ρίπτουν ΕντΌς στά
μνου μικρΟν λευκΌν λίitον δι' έκάστην 1lμέραν εUτυχiϊ καl Ενα μαϋρον 
δι' έκάστην ήμέραν &:ποφράδα, εΊς δ€ τΟ τέλος τού Ετους Εκαμνον τΟν &πο

λογισμόν. 
CH διδασκαλία περl α'ίσίων καl &.παισίων ·1lμερών, &ποτελο-ίJσα μέρος 

αναπόσπαστον τiίς μυστικfίς &:στρολογίας, {1τις κατα τους πρώτους αL&νας 
τfίς χρονολογίας μας είχε λάβει μεγάλην επέκτασιν καl μίαν μορφήν, οϋτως 
εlπείν 1 Επιστημονικ1lν, κατεδικάσ{)η μετ' αιΊτΎ)ς UπΟ τοϋ Χριστιανισμού. Έν 
τούτοις οUτε αί. &.ραl τΥ]ς ~Εκκλησίας, οUτε τα καταδικαστικα διατάγματα τών 
αUτοκρατόρων' iδίg τα του ·ονωρίου ι 1 δΕν Ί1δυνή1tησαν τΟ παράπαν να ηlν 
Εκμηδενίσωσι, παρδ. τας &λλεπαλλΊlλους δ€ καταδιώξεις, ή μυστικΊl αστρολογία 
παρέμενεν άκλόνητος. "Οχι δΕ μόνον τοϋτο, &:λλδ. καl χριστιανοl συγγραφείς 
ΊΊσχολ1lΗησαν φανερ&ς περl ταύτην 2

, επεχείρησαν μάλιστα να συμβιβάσουν 
τfιν &:στρολογίαν μετα τοϊί Χριστια·νισμοϋ. Οίiτος το1Ίλάχιστον είναι ό σκο
πΌς τοϋ <<.Ερμίππου>>, διαλόγου συντεΗ·έντος μεταξυ το·'ϋ Ε' καl τοiί ς:-'' αlώ
νος ύπό τι νος συγγραφέως &.νωνύ μου 3

• 

'Ιδίg ή πίστις εiς ηlν ϋπαρξιν &ποφράδων ήμερών ήτο βα{}ύτατα Ερ
ριζωμένη εLς τι1ς ψυχας τών &ν&ρώπων. Ώς Εκ τούτου είχον συντάξει πρΟς 
χρΥ]σιν τοϋ δημοσίου πίνακας δεικνύοντας μετα πάσης ακριβείας τUς Ίlμέρας 

ι Βλ. Codex Theodosianus, Εν J, Gothofι-edus, 3 Lugdunum, 1665, 114 έξ., 
124:, 134, 156. 

2 Τό άρχαιότερον 6.στρολογικόν έργον, συ\•τε{Η:ν ύπΟ Χριστια,·οϋ συγγραφέως, 
είναι τΟ τοϋ 'Ηφαιστίωνος, γραφΕν περl τα τέλη τ;οU Δ' αlώνος. 

s Aιigus.t Engelbre.ch·t Von Theben und sein astι-ologίsches Conι
pendium. Ein Beitrag zur GeSchichte der griechischen Astrologie, V\Tien, 1887. 

4 \V, Κ r ο 11 et Ρ, V i e r e c k, Anonyrmί Christiani 1 Heι-nιippos de AsttΌ
logia dialogus, Εν τfι Teubneι-iana, 1895. 

~·-
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ταύτας δι' εκ α στον μΥ} να! Δια να μΊl &ποδο&·fj δΕ εlς τοiις πίνακας τούτους 

εLδωλολατρικΥ) χροιά, τους &πέδωσαν εiς τΟν Προφήτην 'Έσδραν, Ciν καl 

ο'δτος ουδέποτε ΊΊσχολtlιC).η σUτε περl ταύτας, ουτε περl τΟ:ς λοιπας &ποκρύ

φους προφητείας, τΟ:ς όποίας τQ) &:πέδωσαν. 

Λfάρτυρες τfις δημοηκότητος, τ)iς όποίας &π1lλαυον οί πίνακες ούτοι 

είναι τΟ: πολυάρι{f-μα χειρόγραφα, τα όποία περιΥjλΗον μέχρις 1lμών. Πράγ

ματι αί βιβλιοΗ·Υjκαι των ίερών μονίδν του Άγίου 'Όρους εlναι πλΊlρεις Εκ 

τούτων· δΕν είναι δ€ σπάνια καl Εν ταίς βιβλιο&ήκαις τΥjς Δυτικfjς Εlιρώπης. 

Οί. πίνακες τοϋ 'Έσδρα περιέχονται εiς τΟ: χειρόγραφα τα καλούμενα 

«Ίατροσόφια», Ciτινα είναι λα'ίκα Εγχειρίδια, περιέχοντα δόσιν τινα Επιστη

μονικfjς 'ίατρικfις μετα πολλοϋ Εμπειρισμού. Εlς ταύτα fχουν Επισυνάψει 

τσUς .πίνακας τού 'Έσδρα, διότι Επίστευον δτι ή Επιτυχία τfiς Εφαρμοσitησο

μένης &εραπείας εξηρτ<iτο εξ όλοκλήρου εκ τijς lδι6τητος τiiς ή μέρας: μία 

ί1εραπευτικ1l μέl'}οδος π.χ. Εφαρμοζομένη Εν 1lμέρg α'ίσίg {}α fφερε καλΟν 

άποτέλεσμα, Εν Εναντίq: δμως περιπτώσει, τΟ &.ποτέλεσμα {}G f)το δυσάρεστον. 

ΚατΟ: τους νεωτέρους χρόνους, λόγφ τών προόδων τfίς lατρικfίς Επισηl

μης τα Ι.ατροσόφια περιέπεσαν μικρΟν κατα μικρΌν εLς πλΊlρη Εξαφάνισιν. 

Έν τούτοις οί. πίνακες τοϋ 'Έσδρα Εξηκολού1'}ησαν να fχουν τους πιστούς των 

καl δΕν Επαυσαν &:ναδημοσιευόμενοι μέ.χρι τών ήμερών μας εiς τοUς «Καζα

μίας)), καl τοϋτο, διότι ή _ιδιότης τΥις ήμέρας, α'ίσίας η &παισίας, δΕν εlχε 

μόνον μετα τiiς Lατρικϊiς σχέσιν, &λλ' t}σκει nlν Επίδρασίν της, καλ1lν η κα

κήν~ Εφ' δλων τώv πcριστάσεων τiiς κα{}ημερινΥις ζωΎ]ς. 

·ο Κρουμβάχερ 1 μάς ύποδεικνύει δύο Ciριστα δείγματα ίατροσοφίων: 

τον κώδικα graec. 2316 τijς Έ&vικijς Βιβλιο&1\κης τών Παρισ[ων (XV αl.) 
καl τΟν κώδικα 2632 τοϋ Πανεπιστημίου τiίς Βοvωνίας. 

Άφ' έτέρου δ TislΊendorf ύποδεικνύει τα χειρόγραφα 929 καl 2149 
τiίς Έ{}ν. Βιβλ. τών Παρισίων περιέχοντα ίδίg ύλικΟν σχετικΟν πρΟς η1ς 

άποκρύφους προφητείας του "Εσδρα καl προσθ-έτει <<nec alibi opinor dee
runt>>1 πράγματι δ€ ύπάρχουν τοιαϋτα παντού. 

Σχετικώς πρΟς τους πίνακας τοϋ "Έσδρα ό TislΊendorf λέγει : <<Sunt anteιn 
nullius pretiit nisi quod Esdrae nomen monachis medii aevi· tanto
pere placuisse probant ut eo abutarentιιr ad coωnιendanda quae ipsi 
ad sustentanrlas l1ominum superstitίones excogitassent>>. 

ΔΕν &.σπάζομαι nlν γνώμην του· πρώτον μένt 00ς ε'ίδομεν &.νωτέρω, 1l 
διδασκαλία τών αlσίων καl άποφράδων ή μερών δεν είναι Εφεύρεσις των μο

ναχών τοϋ μεσαίωνας, επειτα δ€ δεν δυνάμεitα να &ντιπαρέ.λί1ωμεν μετ' &.δια

φορίας πρΟ μιάς δοξασίας εLς nlν όποίαν όλόκληρος ή άν&ρωπότης είναι 

προσηλωμένη &πΟ της &πωτέρας &ρχαιότητος μέχρι των Ίlμερών μας. 

1 Κρουμβάχερ~Σωτηριάδη, τ. Β', σ, 426. 



240 Ι. Παπαδοπούλου 

~Εν τfί σημεριν-fj Έλλάδι 1)1lμέρα Τρίτη, έν Γαλλίg Ί1Ίlμέρα Παρασχευ1l, 

και δη 1) ΠαρασκευΎ] 13 τοϋ μηνός, {}·εωροίiνται αt κατ~ έξοχΊ)ν άποφράδες 

1iμέραι. 

'Ίσως εlς την :π:ρομνημονευ{}είσαν συνlii}ειαν τών Θρq:κών δJς καt εϊς 

Εκείνην τfιν όποίαν ύποδεικνύει ό <Οράτιος έν τψ στίzφ του: <<Cressa ne 
careat puJchra dies nota» (Carιn. Ι, XXXVI 10) πρέπει να ζηπ]σωμεν τ<'<ς 

μακρυνιlς &ρχΟ:ς τών πινάκων τούτων, τών όποίων οί συγγραφείς διΞν {}δ, 

παρέλειπαν να καταγράφωσι τα πλέον &.ξιοσημείωτα γεγονότα, εUτυχfj η δυ;.. 

σάρεστα, τα όποία συνέβαιναν είς τοιαύτην η τοιαύτην ήμέραν, ε'ίτε προσω

πικώς εlς αUτοiις καl εlς τοUς οlκείους των, ε'ίτε εΊς σημαίνοντα πρόσωπα τΥ)ς 

Εποχfjς των. 

Βεβαίως οί πίνακες τοϋ 'Έσδρα δΕν Εχουν ηΊν 'ιδιότητα να προαναγγέλ

λουν τα συμβησόμενα, &λλα τοϋτο δΕν πρέπει να μειώση τΟ πρΟς αUτο-Uς 

Ενδιαφέρον μας. Γενεαl Ολόκληροι δια μέσου μακρcΌν αiώνων διεπίστωσαν 

δτι ύπάρχουν ήμέραι &ποφράδες, 1'1 δΕ διαπίστωσις αϋτη μίiς ύποχρεοί, &πΟ 

κα&αρώς SπιστημονικΥjς πλεuρίiς, δπως δώσωμεν εiς αυτας μίαν 8ξΊlγησιν. 

τα κακα καl Εν γένει τα ατυχήματα, εl; τα όποία ε1ναι Εκτεtlεμένος τις 

κατα τας άπαισίας Ίlμέρας Sκτί{}ενται λεπτομερώς Εν τ(ρ πίνακι, Οστις άφορg 

εiς τ1)ν άφαίμαξιν, ε1ναι δΕ τα έξης: δίδει Οψιν κακi)v -τΟ πρόσωπον καθ·ί

σταται &χρΟV η καl πελιδνΟν-χάνεται 1'1 Ορεξις-έρε&ισμΟς τfίς Επιδερμίδος 

-κεφαλαλγίαι-ρεuματικοl πόνοι (εiς τοUς βραχίονας κλπ)-αiσ&άνεταί τις 

ζάλην-έπιδείνωσις τfίς καταστάσεως τού &σι<tενούς-αlφνίδιος itάνατοG. 

Εϊς τοUς πίνακας τού 'Έσδρα Επαναλαμβάνεται συχνα καl1Ί έξης Ενδειξις: 

άπώλεια τώv δυνάμεων καl έν γένει άπώλεια Ενεργείας. "Η τελευταία αϋti1 

Ενδειξις ε1ναι στενώς συνδεδεμένη μΕ η)ν κοινωνικ1Ίν ζω1Ίν τού &ν{}ρώπου. 

~Εν γένει οί πίνακες τού 'Έσδρα υποδεικν{Ιοντες τας &ποφράδας Ίlμέρας 

συμβουλεύουσι τΊΊν άποφυγΥ)ν κατα τας Ίlμέρας ταύτας τών Εμπορικών δοσο

ληψιών, τΟ να {}έλωμεν να παρουσιασθώ μεν πρΟ τοϋ βασιλέως 11 dλλου έπι
σΊlμου προσώπου διcl να ζητήσωμεν κdποιαν εUνοιαν, να &ποφεύγωμε\ι χει

ρουργικας Επεμβάσεις <<τοϋ έπιδίδειν χείραν Επl νοσοϋντα Clvitρωπoν>>, να μiJ 

εϊσάγωμεν δίκην εΊς δικασηlριον, να μ1Ί άρχίζωμεν μάχην 1
• 

Αί πρόοδοι τΥjς βιολογίας καl τΥjς μετεωρολογίας μίiς Επιτρέπουν σήμε

ρον να διαπιστώσωμεν, δτι αυτα ταϋτα τα συμπτώματα έκδηλοϋνται κατd η]ν 

μεταβολf;ν τοϋ καιροV. Ό Pasteur καl dλλοι σοφοl είχσν llδη παρατηρ1lσει 

δτι 1'Ί άτμοσφαιρικ1) πίεσις &σκεί άξιοσημείωτον Επίδρα:σιν Επl τού δργανι~ 

σμοϋ τοϋ &νirρώπου. Πειράματα γενόμενα Lδίg έν Innsbruck &πέδειξαν δτι 

1 "Έχω ύπ' δψιν τΟ ύπ' άρι{}. 3 !.ατροσόφιον του {}εοφιλεστάτοu Επισκόπου 

Μελιτοuπόλεως κ. Ίερο{}έοu διαμένοντος εν άyίφ 'Όρει. "Απαντα δμως τα lατροσό· 

φια εtναι παρεμφεροϋς περιεχομένου. 
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Εν τii πραγματικότητι 1i Επίδρασις αϋτη είναι πολiJ σπουδαιοτέρα παρ" δσον 

τΟ Uπέ1tεσαν &ρχικώς. "Ιδίq; διεπιστώ·θη δτι 1i Επίδρασις αϋτη εΙναι σοβαρω
τάτη δταν πνέει dνεμος fal1n (Εκ του λατινικού favonius), δστις κυριαρχεί έν 
:nnsbr~ck, καl Οταν έν τfi Μεσογείcρ Επικρατεί ό νότιος Ciνεμος, καl δη 
ο Σιμουν. 

Ό Wi11y He11pach, εν τiji συγγράμματ( του τφ επιγραφομέ,·ω Geo
ψaphisclιe Ετsclι.eίιιuιιgeιι: Psyc!Ίo]og-ie der UmweJt, Leipzig-,' 1923, 
Εκ{}·έτει λεπτομερώς τας Επιδράσεις, τU:ς όποίας &σκοUν Επl τοϋ άv{}οωπίνου 

Οργανισμού τΟ γεωyραφικΟν περιβάλλον καl τα &.τμοσφαιρικα φα~νόμενα. 
"Αφ" έτέρου ό κα&ηγηηΊς ·χ. Σπυρ. Πεζόπουλος Εzει συλλέξει Επιμελώς πάν 
Ο,τι έλέχ{}η σχετικώς πρΟς τΟ &ντικείμενον τοίiτο, Εν τψ συγγράμ_ματί του 
«Περl τής έπl τοϋ άν{}ρώποv έvεργείας τοϋ φυσικοV περιβάλλο1ιτος, ~ Α{}·Υ)ναι, 

1925, Εν τψ όποίcρ προσ{}έτει καl μέγαν πλοίiτοv προσωπικών του παρατη
ρήσεων, 00ς καl Εν εLδικΟν κεφάλαιον, περιέχον τα τελευταία διδόμενα τΥ]ς 
μετεωρολογικlϊς Έπισηlμης. "Εν τψ συγγράμμ_ατι τούτφ Ίlντλησα τας άκο

λούfJ-ους πληροφορίας, &φορώσας εΊς τα &τυχ1lματα, εLς τα όποία ύπόκειται ό 

Ciν&ρωπος έξ Επιδράσεως τών &τμοσφαιρικών φαινομένων: πλήρης &τονία

ελλειψις Ενεργητικότητος, 1γ{}ικ1Ί &πογο1lτευσις, πλήρης έκνευρισμΟς-τάσ~ς 
πρΟς Εριδας, χωροϋσα μέχρις έγκλήματος-οί μαίtηταl εlς τα σχολεία ε1ναι 
άπρόσεκτοι, {}ορυβοποιοl καl Εριστικοί-οί Lατροl εlς τα νοσοκομεία άψηρη

μένοι μέχρι τοϋ σημείου τοϋ νU λησμονώσι μέσα εLς τΟ σώμα τοϋ Εγχειρη· 

fJ·έντος τα ψαλίδια των, τας βελόνας των κτλ.-τιl εLς τr1ς όδοUς &τυχ1~ματα 
είναι πολυαριitμότερα. 

TQ πράγμα ε'ίναι όψ&α/ιμοφανές J 1JπάρχΟtΙν πράγματι 1Ίμέραι &ποφρά

δες, αί•ται δμως προκαλοUνται &.ποκλειστικώς ύπΟ τfις μεταβολf]ς τfjς άτμο
σφαιριχfις πιέσεως I! δΕν δύνανται δμω; αl5ται να κα{}ορισ{}ώσιν Εκ τών προ

τέρων, δ πως τΟ πράττουν o'i πίνακες τοίi 'Έσδρα. 

1 Δf:ι• εl1·αι γ1·ωστ0ν fπακριβόΊς δια τί\•ος στοιχείου άσκείται ή Επίδρασις τfjς 

άτμοσφαιρικijς πιέσεως έπl. του (ιy{Ιρωπίνου Οργnνισμοϊι. Ύπάι'χει μάλιστα %αl 1Ί 
έξijς α,·ωμαλία: ύπάρχου'' πρόσωπα, τιi όποία προαισtlάνονται ηlv μεταβολfιν τοϋ 
Καtροίι ένώ τα βαρόμετρα, τcl ύγρόμετρπ κτλ. δfν ΠΟ.QΟUσΙό.ζουν ciπολύτως κάμμίαν 
Ενδειξιν. Ό μακαρίτης Hausheιτ, ό διάσημος κα-&ηγητης της έβραιολογίας Εν τφ 
Πα·\!επισι;ημίφ τfις Ζuρίχης, μοί έλεγεν δτι προησ&άνε·ω τόν 1-<'oehn δύο ήμέραc 

προηγοuμέ.νως. (Σημειωτέον Οτι 1Ί Ζυρίχη Οπως καt ή Innsbrιιck είναι f:ξαιρετικώ~ 
έκτε{}ειμέναι είς τιlς καιρι.κιlς μεταβολάς). 'Αφ' έτέροu τΟ: πειράματα τών 'Ολλα'\'

δών κη{}~γητών έν Innsbruck &πέδειξαν δτι τc! l6ι•τα δεν άσκοUν f:ν προκειμένφ 
κ&ιιμίαν επίδρασι''· ΤΟ όζον (πρωτοξείδιον του ciζcδτou) Επίσης εtς ούδf.ν συντελεί· ώς 

εκ τούτΟΙΙ οί εiδικο\. 1]ρχισαν νιJ στρέφωνται είς τήν μελέτην τών rJ.στρικών έπιδρά~ 
σεων, δικαιοϋντες οϋτω τούς &στρολόyοuς. 

ΕΠΕτΗΡΙΣ ΕτΑ!ΡΕ!ΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ •·Ετος ΙΗ' !G 
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* * * 

A'L διαπιστώσεις αίiται δύνανται Εξ Clλλου νU μάς χρησιμεύσωσιν είς τΟ 

να γνωρίσωμεν βα1tύτερον τα α'ίτια μερικών ίστορικών γεγονότων, τών 
όποίων καl η Εμφάνισις καl 1'1 Εξέλιξις δΕν μάς Εξηγοϋνται Επαρκώς. Οϋτως 

Εν τψ σχεrικψ πρΟς το-Uς Εκτάκτους καL dπροβλέ;ττους ίση:JQικοUς παράγοντας 
κεφαλαίφ, &πανtα τΟ: Εγχειρίδια τΥjς Φιλοσοφίας τfις "Ιστορίας, τοUλάχιστον 

αύτG τα όποία Εχω ύπ' δψιν, παροι•σιάζουσιν cΟς παράδειγμα nlν μάχην τοϋ 

Βατερλώ: «''Εβρεξε, τΟ ίππικΟv του Μεγάλου Ναπολέοντας δΕν 1Ίδύνατο να 
προχωρ1iση Επl τού λασπώδους Εδάφους καl1'1 μάχ'Υ) Εχάtlη δι' αύτόν». Ή 
έρμηνείci δμως αϋτη δΕν μιiς φαίνεται ίκανοποιητικ1l: Ε'ίτε Εβρεξε, ε'ίτε {iλλο 
τι Εμπόδιον παρουσιάσ-&η -&α περιμέναμεν κατCι. τΎιν ύπερτάτην Εκείνην &ραν 

άπΟ τΟ στρατηγικΟν δαιμόνιον τού Μεγάλου Ναπολέοντας να Εξεύρη, κ&rοιο 

στρατήγημα, διU να υπερπηδΊlση τα Εμπόδια' &λλ' ούτος δΕν είναι πλέον ό 
'ίδιος, είναι κουρασμένος καl Εξηντλημένος καl αL προδια1tέσεις του, ώς 

τέκνου τfiς Μεσογείου, τΟν κατέστησαν ειJκολον λείαν εϊς τΎιν Επίδρασιν τfiς 

&τμοσφαιρικfις πιέσεως, 11τις fΊτο σημαντικωτάτη κα{}~ δσον είχε βρέξει 

κατ~ Εκείνην η)ν Ίlμέραν. Ίδίq; δΕ ό Επιτελ11ς του Grouclηr παρουσιάζει, κατα 

την γνώμην μου, &παντα τα συμπτώματα· &ν13·ρώπου εύρισκομένου ύπΟ τΟ 
κράτος μιάς κατα'Ι3'λιπτικΥiς &τμοσφαιρικΥiς πιέσεως. 

Κάτι παρόμοιον συνέβη καl κατα η)ν ύπΟ τώv Τούρκων &Ιιωσιν τfις 
Κωνσταντινοι•πόλεως (1453). •Η Πόλις &ν{}ίστατο 'ικανοποιητικώς. Κατα 

η)ν πρω'ίαν μάλιστα τfΊς 29ης Μα'Lου τρείς &λλεπάληλοι Επι{:)έσεις τών Γενη

τσάρων &πεκρούσ{J·ησαν Lκανοποιητικώς. Αt'φνης δμως ό ί.αμπρΟς Γενοωlνσιος 

στρατηγΟς Giustiniani, δστις {•περΊlσπιζε τΟν παρΟ: η)ν Πύλην τού άγίου 

Ρωμανού τομέα τών τειχών Ετραυματίσ{}η καl &μέσως 1l κατάστασις f]λλαξε 

μορφήν. ·ο Giustiniani εLς τόσον βα13μ-Ον κατετρόμαξε βλέπων να ρέη τΟ 

αlμα Εκ της πληγης του, &στε Εγκατέλειψε η)ν -&έσιν του, χωρlς μάλιστα να 

όρίση &ντικαταστάτην του. Λέγει ό ΦραντζΥjς: «•Όλος lνιλοιώ{}η, καl11ν προ

έδειξεν &'\,δρείαν Εκ τού φόβου f:χασε, καl &νωφελώς μετα ταύτα επράξε, δς 

άνεχώρησεν δ{}εν ήv ... μΊ) μνημονεύων της γενναιότητας καl επιδεξιότητος, Ί}ν 

&ρχf)Ί3·εν εδειξε, καl αUκ είπε τοίζσυνούσιν αl!τφ οl!δέν, οl\τε &ντ~ αl!τοϋ 
ε'ίασέ τινα Ετερον, ϊνα μ1) η γεγονυία σύγχυσις γένηται καl απώλεια (Φρ., 

εκδ. Βόννης, σσ. 283- 284). Οί στρατιώταί του, βλέποντες αUτΟν φεύγοντα, 
τΟν 1lκολού-θησαν συγκεχυμένοι καl κατατρομαγμένοι, ώς διωκόμενα πρόβατα. 

Οί ΤοίJρκοι Lδόvτες δη 11 {}έσις, 11 όποία τοίς εlχεν επιβάλει τόσην φ&οραν 
έξεκενώft·η, &μέσως Επανέλαβαν η)ν έπί13·εσιν καl εLσέδυσαν ΕντΟς τfις πόλεως. 

Οί σύγχρονοι τών γεγονότων τούτων lστορικοί, ώς καl οί νεώτεροι κρί

νουν πολU αυστηρώς τΟν Giustiniani καΙ. δΕν είναι εLς {}έσιν να Ερμηνεύσουν 
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τfιν στάσιν του. Ο{!δ" είναι εl.ς 1tέσιν να μάς πληροφορήσουν περl τfίς σημα

σίας τοϋ τραύματός του, καl πλήρης &συμφωνία Επικρατεί μεταξύ των προ

κειμένου περl του μέλους τού σώματός του, τΟ όποίον Ετραυματίσ-θ·η. Ση

μειωτέον προσέτι δτι κατ" έκείνην τΥιν ίδίαν πρω'ίαν ό Πορ{}ητt)ς εlχε να 

κατασιγήση σοβαραν στάσιν, 11 όποία Εξερράγη έντΟς τού στρατοπέδου του. 

την έρμηνείαν τώv γεγονότων τούτων 1q.α μας δώση μία παραηlρησις, Ίlτις 

Ο λ ως &προσδοκήτως Υιλ\Jεν εLς τΟ μέσον. 

ΚατΟ: τΟ fτος 1913 τΟ 'Ινστιτούτον Τουρκικlϊς 'ιστορίας έv Κωνσταντι

νουπόλει &νεύρε καl έξέδωκεν Εν τίρ περιοδικψ του μίαν τουρκικfιν &φήγησιν 

dφορώσαν εlς ηlν &λωσιν τiϊς Κωνσταντινουπόλεως. ΤΟ Ενδιαφέρον τού 

περιεχομένου της είναι πλέον η μέτριον, περιέχει δμως μίαν /\επτομέρειαν, 1l 

όποία δΕν Vπάρχει είς καμμίαν Ciλλην ίστορίαν τfίς &λώσεως τi\ς Κωνσταντι

νουπόλεως. 

ΣυγγραφεlJς τfις περl ής ό λόγος τουρκικfίς &φηγ1lσεως ε1ναι ό Τουρ

σοUν- Βέης, σημαιοφόρος τού Σουλτάνου, δστις μάς πληροφορεί, σUν Ciλλοις, 

f5τι ΜεχμΕτ ό Β', Επισκεφftε!.ς τΥιν &γίαν Σοφίαν, &viΊλθ,ε καl εLς τΟν γυναι

κωνίτην δια τού μεγάλου κοχλιού, τίlς μεγάλης δηλαδi) σπειροειδούς κλίμακας 1
• 

Λέγει δε εν προκειμένφ ό ΊΌυρσοuv- Βέη> «Επειδfι Ι!βρεχε ραγδαίως 

Εγινεν άνάγκη να ρίψωμεv έπl τών cΟμων τού Παντισ&χ Ενα μανδύαν, δια 

νa μη βρέχεται». Σύμφωνα με τα προεκτε&έντα ή βροχfι α~τη μiiς εξηγεί τα 

πάντα. 

Οί σοφοί, οϊτινες 1Ίσχολ1l{}ησαν με τiιν ψυχο,λογίαν τώv μαζών, δΕν Εκφρά

ζονται συγκεκριμένως προκειμένου περί τινων περιπτώσεων. Βλέπομεν πρά

γματι Ενίοτε, ε'ίτε Εν τϋ ίστορίq;, ε'ίτε πέριξ 1)μών Εξεγέρσεις των μαζών, ιl:ιν 

τΟ α'ίτιον δΕν είναι καl τόσον σημαντικόν, να λαμβάνουν τεραστίας διαστά

σεις, Εν4> άφ~ Ετέρου βλέπομεν να Εκδηλούται ή λα'ίκ1) &γανάκτησις κατα τρό

πον Εντελώς 1lρεμον, έν4> ύπάρχουν λόγοι, o'L όποίοι {}·α Εδικαιολόγουν καl. 

τΟ:ς &γριωτέρας Εκδηλώσεις τών μαζών. 

Τίς άγνοεί η)ν περιώνυμον στάσιν τού «Νίκα»; ~Εν η] dρχfi της Ύiτο 

μία άπλfι ταραχiι δημιουργηcθ·είσα Εν τΟ) Ίπποδρόμcρ, Εξ Εκείνων, αί όποίαι 
ήσαν .τόσον συχναl εLς τΟ Βυζάντιον. Έν τούτοις αϋτη, υπερβαίνουσα τα δρια 

του ίπποδρόμου, έκυρίευσεν όλόκληρον τΥJν Πόλιν' τριάκοντα χιλιάδες αν11ρω

ποι εύρον Εν αUτΏ τΟν {J·άνατον, 11 δΕ πυρκα'ίU κατέστρεψε τΟ ώραιότερον 
τμijμα τijς πόλεως. 

'Άπαντες κατα τΎιν διάρκειαν τfίς στάσεως ταύτης ήσαν Ερμαια ένΟς σφο

δροτάτου έκνευρισμοi3, χωροUvrος μέχρι παραφροσύνης. Ό 'ίδιος ό Ίουστι-

1 Κατά τi]ν έποχην τf)ς άλώσεως 1Ί άΎία Σοφία εύρίσκετο είς πολU χακην. r.α~ 

τασιασιν. 
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νιανΟς Εντελώς Εχασε τΟ 1~γ&ικόν του καl ήτο Sτοιμος νΟ: τραπΏ εiς φυγi}ν έγ

καταλείπων τα πάντα. ΤΟ Κράτος {}(ι κατέρρεεν, δ.λλ: ti LσχυρΟ: γ-υνή, ή Θεο
δώρα, εσωσε ηlν κατάστασιν με τα -θ·αυμάσια Εκείνα λόγια της «ϊ-.αλόν έvτά~ 

φι ον ό {}ρόνος». 

ΔΕν ύπάρχει δ.μφιβολία δτι πρωτεργάτης τfις φρικτilς ταύτης καταστρο

φfjς i]το ό βεβαρυμένος καιρός. Ή 1στορία δeν λέγει τίποτε 1\ μάλλον λέγει' 
δ.συνειδήτως κάτι, τΟ Οποίον δμως είναι &ρκετόν. <<'Έπνεεν &:νεμος Ορμητι

κός»: τούτο μόνον. ~Εκ της διευ-&ύνσεως δμως, τΎιν Οποίαν Ελαβεν ή π-υρ
κα'ίΟ: έκδηλω-&είσα νοτίως τού ίπποδρόμου καl καταστρέψασα τΟ: πάντα μέχρι 

τού πορφυρού κίονος καl της Παναγίας τών Χαλκοπρατείων, συμπεραίνομεν 

Οτι Επνεεν δ νότιος &:νεμος, δ τόσον Επίφοβος Εν Κωνσταντινουπόλει. 
Τ1lν Ιδίαν παρατήρησιν Εχομεν νU κάμωμεν προκειμένου περl της δια

γωγίiς τών Έβραίων κατΟ: nlν σταύρωσιν τοϊi Κυρίου. ΑUτΟς δ λαός, δ 
δπο ίος τΟν ύπεδέχ{}η μόΧις πρΟ πέντε ή μερών με έξάλλους Ενδείξεις έν-&ου

σιασμοϊi, μΕ κλάδους βα'ίων καl μΕ οUρανομήκη «Wσαννά>>, ήτο κατ& τiιν 

tiμέραν τiiς καταδίκης του κατειλημμένος &πΟ &λη{}·Υj παραφροσύνην: δΕν 

fιξευρε οUτε τί Ελεγε, οϋτε τί Επραττε. "Η &τμοσφαιρικ1l πίεσις Επρεπε νΟ: fiτo 
κατ' Εκείνην την ήμέραν Εντελώς Εξαιρετική, διότι, μόλις Ετελείωσεν ή σταύ
ρωσις, tξερράγη φρικώδης, πρωτοφανης ε!ς το είδός της itύελλα ώς μaς το 
πληροφορούν τΟ: ευαγγέλια: «·Ήν δε ώσεl όJρα Βκτη καl σκότος Εγένετο είς 

δλην τfιν γfιν Sως όSρας Ενάτης, τού ήλίου έκλείποντος καl Εσχίσ-&η τΟ κατα

πέτασμα του ναού μέσον ... >). 
Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΥ'ΓΟΓΡΑΦΟΣ 'ΓΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 

COD. MARCIANUS GR. 533 

ΜετΟ: τi}ν δημοσίευσιν τiiς &νωτέρω Εν σσ, 99-143 μελέτης μου καl 

δη τfίς εν σσ. 124-29 περl τοi! δfίι~εν επιταφίου επιγράμματος τοi! καρδι

ναλίου Βησσαρίωνος είς τΟν Γεώργιον ~Αμιρούτζην, ό έν Βενετίg φίλος 'ιστο

ριοδίφης κ. Κωνσταντίνος Μέρτζιος έξήτασεν Επισταμένως τΟν cod. Marc. 
Gr. 533 καl Ε-θ·ηκεν ύπ~ Οψιν μου τlι πορίσματα τών παρατηρ1lσεών του. 

Καl κατ& τΟν κ. Μ. ό κόJδιξ εlναι αUτόγραφος τού καρδιναλίου, &λλ' ή 

ύπάρχουσα &ρί{}μησις τών φύλλων είναι μεταγενεστέρα. ~Επl δύο τίτλων τών 

Εν φ. 2r περιεχομένων τοϊi κώδικας Εγράφησαν &:λλα γράμματα έμποδίζοντα 

τΥιν άνάγνωσιν τών &ρχικών καl τοίiτο διότι, μετΟ: τi}ν &πόσχισιν τοϊi μετΟ: τΟ 

φ. 38 &ποκοπέντος φύλλου, δεν ύπfιρχε λόγος νΟ: περιλαμβάνωνται εϊς τΟ: πε

ριεχόμενα οί &ριcθ,μοl η' καl {}.'. τα Επιτεi1έντα γράμματα είναι γεγραμμένα 

δι' ι'iλλης χειρος (μεταγενεστέρας) καl δι' ι'iλλου μέλανος. ΊΌν τίτλον η' (κατCι 

Λάμπρον ΝΕ 3, 1906, σ. 15 «Στίχοι ήρω'ίκο\ επιτάφιοι eπl τψ ... » δeν 
κατώρ-&ωσεν οlιδ~ δ κ. Μ. ν~ &ναγνώση, δ.λλ~ &νέγνωσε τΟν &ρχικώς γρα

φέντα έπl τοϊi φ. 38ν <<ήρω'ίκοl στίχοι Επl τίρ φιλείν τΎιν αύτi]ν>> δηλαδΥι 

ti]ν Θεοδώραν Κομνηνήν, εϊς ηlν Οποίαν &ναφέρονται καl αί τρείς προηγού

μεναι μονφδίαι 1Jπ0 γράμματα ε', ς' καl ζ'. <ΙΥπερ-&εν του τίτλου τούτου έν 

φ. 3Sv εγράφησαν διa ζωηροτέρου μέλανος ύπο &παιδεύτου τινος <<'Ακμη 

καl ετερον στιχον απάληφεν>>. ΚατΟ: ταύτα οί δι~ έπιτεΒ·έντων γραμμάτων 

&ποσβεσθ-έντες καl μη αναγνώσιμοι ε'ίκοσι στίχοι του φ. 38ν δ.ποτελοϊiν τ1lν 

&ρχην τfίς τετάρτης ε!ς τi]ν Θεοδώραν μονφδίας, ή όποία κα\ eξηκολούι'Jει 

εl.ς τΟ &πεσχισμένον φύλλον του κcl-ιδικος. 

Ώς πρΟς τΟν {,πΟ στοιχείον {}' τίτλον τών περιεχομένων (δν δ Λάμ

προς·: "Εν13-~ &νωτ. &νέγνωσε <<Στίχοι ίαμβικοl Επιτάφιοι Επl Γεωργίι.ρ τψ 

Άμηρούτζτι»), ό κ. Μ. παρατηρεί δτι μόνον το &ρχικον ς δι' lρυitρού μέ

λανος γεγραμμένον είναι ά1'tικτον, &νέγνωσε δ~ αUτΟς &σφαλώς τιΙς αUτός λέ

ξεις πλ1]ν τijς λέξεως Γεωργίου, η όποία &ποκλείεται νCι lγράφη (πιitανώς 

έγράφη Στυλιανού}. Κατα ταύτα δ Βησσαρίων κατα τ1lν νεότη~ά του Εitρή

νησεν ~Αμιρούτζην τινά, &:λ/.ον &πΟ τΟν ήμέτερον φιλόσοφον Γεώργιον, πι

-&ανώς πατέρα η &δελφΟν αUτοϊi πρεσβύτερον. 

Ποίαν έχ13-ρότητα είχεν δ μεταγενέστερος του κώδικος δ.λλοιωηlς πρΟς 

την δέσποιναν της Τραπεζοϊiντος Θεοδώραν Κομνηνήν, dγνωστον παραμέ"Vει. 
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Μεγάλην δμως σημασίαν Εχει Εκ τών &:νωτέρω ή διαπίστωσις Οτι δΕν εlναι 
ό Βησσαρίων ύπεύ{}·υνος τfις καταστροφΎjς του σχετικοϋ Εργου, τfjς έπελ{}ού

σης τΟ μΕ:ν δι' Επι-&έσεως γραμμάτων έπl τών πρώτων 20 στίχων, τΟ δΕ δι& 
τfiς άφαιρέσεως τοϋ έπομένου φύλλου, έκ τΥjς όποίας dφαιρέσεως έστερή{}η

μεν πλειόνων πληροφοριών περl τοϋ &γνώστου Εκείνου 'Αμιρούτζη είς δν 

&ναφέρονται οι ύπ' έμοii δημοσιευiJέντες στίχοι 1
• "Ομοίως δτι οlιδεμία 

έχ{}ρότης CΟ{}ησε τΟν καρδινάλιον ν' &ποσβέση στίχους σχετικους πρΟς τΟν 
πρωτοβεστιάριον τiϊς Τραπεζοϋντος. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1 Ό στίχος 17 τοϋ έπιγράμματος €χει όρiΜtερον: 
ιίλλυ μlν ιίλλσvς, σVv έαvτφ d' Αν{Ιάd• 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΠΙΓΡΆΜΜΑΤΑ 

ΜΕΛΕτΙΟΥ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ 
ΕΚ ΊΏΝ ΚΑΤΆΛΟΙΠΩΝ Β. Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ 

Α' 

'Ώς 11δη κατεγράφη ύπΟ του άειμν. Κ. Δυοβουνιώτου, τΟ ύπ' άρι1.ιr. 

470.1 κατάλοιπον τού άειμνήστου Β. Α. Μυστακίδου περιλαμβάνει «τετρά

διον άποτελούμενον Ει. δέκα φύΗων dναρι{tμήτων κα l φέρον Εξωcθ-εν έπιγQα

ψΥ]ν «έξ lκδιδομένω11 καl dνεκδότων δνό/.ιατα έκ χειρογρ. Σακελλίωνος. 

Περιέχει αντίγραφα l:rτιγρα,ιιμάτων τοιriJν τoii 1VΙελετίου ΒλαστοV τοV J(ρητΟς ' 
καi δύο επιστολών: Κωνσταντί1ιος 1lιfαξίμφ καi JJΙάξιμος Κrωισταντίνψ» ι. 

Περl τΟν Μελέτιον ΒλαστΟν υπάρχει σύγχυσίς τις, άκριβώς διότι περισ

σότεροι του ΕνΟς Μελέτιοι Βλαστοl l!πf)ρξαν έπl τουρκοκρατίας. 'Ήδη σχετικδ.ς 

ε'tδ1lσεις περl Μελετίων Βλαστών συνεκέντρωσεν ό Κ. "Α μ α ν τ ο ς~, dντει

πων εlς τα ύπΟ του Δ. π α σ χ ά λ η Β' κ ω'}~ δ ν ό Μ. ΒλαστΟς ό του χειρο

γράφου τοϋ Διγενii 'Ακρίτα &ντιγραφεuς (1632)' ήτο Χίος, κα\ δτι ο! Βλα
στοl έκ Κρήτης εlς Χίον ήλθυν μετΟ: nlv Ciλωσιν τiiς μεγαλονήσου (1669). 

Όρ{tώς συνεδύασεν δ 'Άμαντος καl τΟ ύπΟ του Coxe 5 δημοσιευ-&Εν 

βιβλιογραφικον σημείωμα ~πl κώδικας τiϊς Βοδλη'ίανiiς Βιβλιο{}1]κης «τδ παρδν 

βιβλίον άντεγράφη ... άπό τινος &ρχαιοτάτου Ο κείται έν ηj κατd: Κρ1jτηv 

βιβJ.ιο{}1]Κ?J lifελετίου Σερομονάχου του Βλαστού ... » εκ του Οποίου μαν&ά

νομεν nlν ϋπαρξιν 'ιδιαιτέρας βιβλιο{J·1lκης τοϋ λογίου τούτου &νδρός. Πλην 

δΕν φαίνεναι δτι δ ΒλαστΟς ούτος εlναι καl δ γραφεUς της πεζfις διασκευfις 

του Άκρίτα, έν φ. 107 τΥjς όποίας έσημειώ&η Ίδιογράφως \JπΟ τοϋ γραφέως 

< .. . Ι!τ( ο ς) , αχλβ' lνδ. α' Μελ!~ιος Β!.αστ6ς». Ό λόγιος Μελέτιος Βλαστος 

1 ΕΕΒΣ, 16, 1940, σ. 203. ~ Αδηλον που κατέληξεν ό rι:οτΕ εtς χείρας τοϋ 

Σακ. κώδιξ. 
2 "Ελληνικά, 4, 1931, σ. 376. 
s Λαογραφία, 9, 1928, σ. 312. 

r--- 4 "Ο κώδιξ νυν ύπ' Ο:ρ~-&. 27 (1632 έτους) παρα τfi βιβλιο-θ-ήκη toU Πανεπιστη~ . 
] μίου Θεσσαλονίκης. 'Ίδε Α. Σ ι 'Υ ά λ α, 'Από ηlν Πνευματικ'Ι)ν Ζω'Ι)ν τfjς Δ. Μακε-
~ δονίας, έν Θεσσαλονίκυ 1939, σ. 164. 
;,___,.ο,, 6 Η. Coxe, Catalogi Codd. manusaiptorum Bibl. Bodleiana::, 1853, σ. 

605. ΤΟ σημείωμα όλόκλr]!)ΟV ά·νεδημοσίεuσεν ό κ. 'Άμα'\' τ ο ς εlς τα Έλλη'\•ικά, 

4, σ. 376. 
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περl ού 1'Ίμείς σ1lμερον γράφομεν, πρέπει νΟ: ztχεν Υlδη &πο-ttάνει κα·τα τΟ 

1632, &φοϋ ή τελευταία περl αUτοίi πληροφορία είναι τοiί 1612. 
~Απεναντίας ετερον Μελέτιον ΒλaστΟν ΚρΥ}τu, διατελοίlντα ηi 12 Δεκεμ

βρίου 1622 ίεροδιάκονον, γνωρίζομεν ΟJς γραφέα του κώδικας 45 τfίς Πα
τριαρχικfίς Βιβλιο{}ήκης Κα'ίρου 1

• Ό αυτΌς πρέπει να είναι ιωl ό γραφεiις 

τού ύπ" &ρι&. 3886 &&ωνικοU κόJδικος 2 , EνCQ σημειοUται· «fγράφη διd χειρΟς 
Μελετίου ίεροδιακόνου τού Βλαστού ,αχκδ' Όκτωβρ!οv κγη » (1624). Τρίτος 
τέλος Μελέτιος ΒλαστΟς τvύ Μάρκου εΤναι ό ίερεύς, τoii Οποίου 1l διαι~1lκη, 

ούχl αύτόγραφος, ΕδημοσιεύiJη 1lδη Β. Ούτος ητο κάτοικος τοίi χωρίου Ρου

στίχων ΡεΗύμνης καL &πέ&ανε τύ 25 Μαρτίου 1661, μετα την υπΟ τών 

Τούρκων κατάληψιν τού νομού Ρεlίύμνης. 

cO λόγιος 1\ίελέτιος ΒλαστΟς ύπηρξε τοίi περιφήμου Κωνσταντίνου Λου
κάρεως, τοϋ &ς πατριάρχου Κυρίλλου γνωστοϋ μάρτυρος, διδάσκαλος 4 • Δεδο

μένου δ~ δτι ό κλεινΌς ίεράρχης Εγεννή{}η τψ 1572 καl δωδεκαετΥ)ς &πεστάλη 

εϊς "Ενετίαν πρΟς τΟν Μαργούνιον, η μα{)·ητεία του παρα τψ Μελετίq;ι πρέπει 

να τοποlίετηlίfi μεταξu τών Ετών 1580 κα\ 1584. Είiλογον λοιπον φαίνεται 
δτι ό ΒλαστΟς δΕ:ν. .. fΊδύ'\'α:ω ___ yq Ε7!_.~_ίϊ τψ 1632 καL να γράφη μάλιστα. TiJν 1 

μα-θ-ητείαν ταύτην εvΗυμούμενος ό Λ-ο-ύ-~αρις ~-y-ρ~άφει μετα ταίiτα πρΟς τΟν 
Μελέτιον: « Ψελλιζέτωσαv 1iλλοι καl άfJύρμασι παιδικοΤς σχοJ.αζέτωσαv- σέ 

μόνον οlδα πηγ1)1' τών σολομοντείων φρεάτων, δαψιJ,ώς δυνάμε1'01' τοΖς 

διψώσι παρέχειν ϋδωρ ζώv καl άλλόμεJιογ εlς Wφέλειαν ψυχικijν ... 1iξιος εl 
τijς τών άπάντω1' dγάπης, .ΛιJελέτιε λογιώτατε, τijς 1jμετέρας μάλιστα, καl 

διd τΟ παιδαγωγ}jσαί ποτε 'ljμ/iς εlς τr)ν 1jμετέραν νεότητα» 5
• 

Ί-Ι ελληνομά{}εια τοϋ &νδρΟς δείκνυται καl Εξ Επιστολών του καl Εκ 

τινων Επιγραμμάτων, περl ών εU{J.'Uς κατωτέρω. Τί δε τΟ συστηματικώτερον 

συνέγραψε δεν γνωρίζομεν &κριβώς. Άλλ' δ Λούκαρις Εν τjj αi!τij Επιστολij 

Εγραψε τψ 1661: «~Επεl δε 1jμtν /jκουσται τέτταρας λόγους κατd 'Ιουδαίων 

εκφωνη{}έντας σοι, εν σχεδίφ έχειJι, προσδωα]σομεν κάκείνους εν J(ωνσταν-

1 Βλ. Χ α ρ ι τ ά κ η\' εν ΕΕΒΣ, 4, 1927, σσ. 162~163. 
2 Σ π. Λάμπρο u, Κατάλογος τών έν ταίς Βιβλιο~ήκαις ωϋ 'Αγίου 'Όρους 

Έλληνικι:Ον κωδίκων, 1895, Α' σ. 416β. 
8 Χριστια\•ική Κρήτη, 2, 1914, σ. 376~383. 
4 <'Ότι καl τοϋ Μελετίου Πηγa ύπfjρξε διδάσκαλος επανελήφ~η πολλάκις. Β ρ ε~ 

τ ο ϋ, ΝΦ Α' σ. 239. Γ ε ρ μ α ν Ο ς Γ ρ η γ ο ρ aς, Πανδώρα, 9 σ. 255. Ά γ. Ν ι~ 
\'ο λ ά κ η, Μελέτιος ό Πηγ(iς ό Κρής, έν Χανίοις 1903 σ. 17 καi Μ α τ~ α ίο υ Κ. 
Π α ρ α νίκα, Σχεδίασμα, έν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ. 155. ΊΌ έν ύποσημειώσει 
ύπΟ Παρανίκα γραφόμενον Οτι ή πληροφορία &·ντλε'ίται έκ τfiς ύπ' ιlρι~. 8 επιστο~ 
λfiς του Μαργουνίου, δΕν &λη~εύει. Δύσκολον δ' fiλλως ~α rjτo να φαντασft-ώμεν 

τΟν ΒλαστΟν διδάσκοντα ιiπΟ τοϋ 1550. 
6 L e g r a η d, ΒΗ de XVII s. τόμος IV, 1896, σ. 267. 

-
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τινοvπόλει lδεΤJ', μεταγραφέντας :παρά τινος, r.αl "lαρd τιjς σης r.αλοr.αγα

{}ίας σταλέντας ... » ι. Είχεν επομένως γράψει ό 1\/Ιελέτιος ΒλαστΟς τέσσσαρας 

κατd 'Ιουδαίων λόγους μ1l διασω&έντας η λαν-&άνοντας. 

Έαν οί τέσσαρες ο{;τοι λόγοι λαν{)·άνουν, δεν συμβαίνει τΟ αύτΟ προκει

μένου περl άλλου εργου τοϋ Μελετίου, σωζομένου δι&. πλειόνων τοίi ένΟς 

κωδίκων: <<tΟμιλία περl τώv άχράντων και ά{)αvάτω1ι μυστηρίων λεχ{}εϊσα 

παρ' εμού έλαχίστου .Λfελετίου ίερο,ιιοι'άχου Βλαστού τοϋ Κρητός. ΤοVς δέ 

ταύτψ' δ.ναγινώσκοντας παρακαλώ μι) καταγινώσκειν μου τιjς ilμα1J-είας, 

άλλd μετd κα{)αρiiς καρδίας ι:lκούειγ ταύτης τd λδγια· ψυχωφελ1j γdρ Οντα 

τυγχάνουσι». 'Άρχεται : "Ένας σπλαγχνικΟς καl γλυκVς καJ.Ος γονείς fχοντας 

l1ια του παιδl πολJ.α και δυνατα άρρωστημένον ... 
Έκ τούτου φαίνεται Οτι ό 1\ίελέτιος μετεχειρίζετο, χάριν τοϋ λαού, καl 

τfιν άπλiΊν γλώσσαν, Εν ψ πρΟς τοl!ς λογίους f:γραφεν εLς &ρχαίαν. 

ΤΟ Εργον σώζεται, καθ·~ Οσον γνωρίζω, δια τών έξfις Κωδίκων: 

α') Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων 331.13 (XVI αί.) 
(Ά IJ. Π α π α δ ο πού λ ο υ Κ ε ρ α μ έ ω ς: Ίεροσολυμιτικ1) Βιβλιο-

ΙίJ]κη Α', 1891, σ. 375) 
β') Κουτλουμουσίου 3250.17 (177) (XVII αι) 
(Σ π. Λάμπρο υ : Κατάλογος Α' σσ. 291- 2). 
γ') Κουτλουμουσίου 3324.12 (251) (XVII αί.). 
(Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ : Κατάλογος Α' σ. 306). 

Περ\ Μελετίου διέλαβον οί παλαιότεροι 1]γουν ό Ζ α β ί ρ α ς', δ Κ. 

Σ ά-& α ς 3
, ό Μ. Γεδεών 4 , οί όποίο ι καl f:γνώριζον Επιστολας πρΟς 

αUτΟν 11 αUτοU τοϋ ίδίου. 
<Ο δε L a m i u s 5 Εγνώριζεν oU μόνον Επιστολ1lν μίαν τοϋ Κατηλιανοϋ 

καt &να τρείς τών Μελετίου Πηγά καl Κυρίλλου Λουκάρεως πρΟς τΟν Βλα

στόν, &λλα καl έπίγραμμα «εlς τΟν έκ γε11ετιjς τυφλ0ι1>> τετράστιχον. Έκ 

1 Αύτόitι σ. 268. 
2 Νέα Έλλάς, Ά~ήνησι 1872, σ. 469. ΠαρCι τψ συγγραφεί, ιiγνοοϋντι αν ό 

ΒλαστΟς ή το Κρ1lς, έσά1ζοντο μία έπιστολη του Βλαστοϋ πρΟς Μαργούνιον καl τέσσα· 

ρες του Μαργουνίου πρΟς τΟν Βλαστό11. 
11 Νεοελληνικη Φιλολογία, έν Άitήναις 1868, σ. 232. Ό Σά-&ας λέγει τόν 

ΒλαστΟν έκ Ρεit-ύμνου Κρήτης, 
4 Οί διδάσκαλοι τοϋ Λασκάρεως, περ. Έκκλησιαστικi] 'Αλήft-εια 9, 1889, σσ. 

182α~183β. Ό ΓεδειΟν -&έλει τΟν ΒλαστΟν Κυδωνιάτην, μ''ημονεύει έπιστολ{Όν του 

πρΟς Σεβηρον καί Μαργούνιον καί λέγει Οτι ή &λληλογραφία τοϋ Βλαστού εtναι τι:Ον 
itών 1590-1611. 

0 Delici~ erιιditoruιn, Φλωρεντία 1739, σσ. 296-318. ΔΕν -ΙΊδυη]-&ην \'α ϊδω 

τΟ βιβλCον το.ϋτο. 
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tούτου πρώτον μαν{}άνομεν δ τι ό Μ. Β λα στΟ ς έσηχούργει. Ε1τα καl δ Le
grand 1 έδημοσίευσε «του αύτοV [Μελετίου τού Βλαστοϋ] είς .τΟν αVτΟν [Κωv· 

σταντίνον Ετι τΟν Λούκαριν] επίγραμμα» Εκ 4 στίχων γραφΕν τϋ 6 Νοεμβρίου 
1592 καl !!χον οϋτω : 

~Εκ σοφίης έπέεσσι σοφοίς στέφος 1]νίκα κοίίραι 

Ζηνδς όλυμποβάτου l!πλεκον ά-&άνατον· 

τijμος !iρ' ες αύτWν έστεμμέJΙον ί'δμεν έτοίμως 

Αούκαριν ήγάiJεον. Εύγε πλοκijς έρατijς! 

Νοεμβρiου ς', αφ"'..β' 

Μετ<'< ταύτα q Ν ι κ ή τ α ς Δ. Χ α β ι α ρ ii ς. κάτοχος χειρογράφου κα
ταστίχου περιέχοντος ϋλην έτών 1765-1838 καl ανήκοντος πρlν ε'tς τΟν 

λόγιον Πάτμιον Παναγfiν Ί. Καληγάν 2
, έξ σΟ Εδημοσίευσεν Επιγράμματα 

Μελετίου τοϋ Πηγά, έσημείωσεν δτι έν τίϊ) αUτ(ρ καταστίχφ περιελαμβάνοντο 
«τρία ελεγεία JJfελετίου ίερομονάχου Βλαστοϋ τοϋ Κρητός, αναφερόμενα εlς 

τΟν Ε.κλαμπρότατογ κύριον Άνδρέαν τ(ηι Βρvάννην, άξιώτατον σύμβουλον 

Χάνδακας Κρήτης 8 • Τα τρία ταϋτα -Θα έλήφ{}ησαν Εκ τών 15 περαιτέρω Επι
γραμμάτων τοϋ καταλοίπου Μυστακίδου. ~Εκ τiϊς σημειώσεως Ομως τού Χα

βιαρd Εχομεν τi]ν πληροφορίαν περl τοίi έν Κρήτη &ξιώματος τοίi Βρυάννη 
τούτου, δστις Ύ)το consiliarius έν Χάνδακι, Επομένως τοϋ δούκα της Κρήτης 

εΙς Εκ τών δύο συμβούλων. ~Εκ πασών τώv πληροφοριών αlιτών φαίνεται 

δτι δ Μελέτιος δ ΒλαστΟς Εδρα έξ &ρχiϊς Εν Χάνδακι καl αUχί Ρεf}ύμνΟ), ανε
ξαρτήτως τόπου καταγωγfiς του 4 • <Ότι f}το διδάσκαλος Εκεί, Οτι ήτο ίερομό

ναχος καi μετd ταύτα Εφερε τΟ dξίωμα τού πνευματικού πατρΟς (&πονεμόμε ... 

νον &πευ11είας ύπΟ τοίi Οίκ. Πατριαρχείου), έκήρυττε δΕ καl τΟν {}ε ίον λόγον 
«τηJ.ικοϋτον χρόνον» κατα Πηγαν s. 

Εύί1Vς &μέσως καταγράφω τcΧς πρΟς τΟν Μελέτιον ΒλαστΟν έκδιδομένας 

η μη έπιστολας τριών κορυφαίων 'ιεραρχών: τοίi Kυft1lρωv Μαξίμου Μαργου

νίου, τοϋ ~Αλεξανδρείας Μελετίου Πηγά καl τού Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλ-

1 ΒΗ de XVII s. τόμος IV, 1896, σ. 214. 
1 'ΕκκλησιαστικΌς Φάρος, 9,1912, σ. 389. 
i ΈκκλησιαστικΟς Φάρος, 11, 1913, σ. 276. 
' •Ότι ό Μελέτιος fjτo Εκ της ρε<fiυμνιακijς ο{,ωγενείας τών Βλαστών, άλλd 

συγχρόνως καl διέμενεν Εν Χάνδακι διδάσκων, Ύ'\'ωρ1ζει καί δ Μ π ο υ '\' ι α λ η ς 
(Εκδοσις Ξηρουχάκη, Εν Τεργέστυ 1908, σ. 584 στίχοι 17~18) λέγων είς τ1)ν φιλονε~~ 

κίαν μεταξiι τών δύο πόλεΟΟ'\' : 
Πάλι τΟν κUρ Μελέτιο'\• ΒλαστΟν καί τοUς Λαμπάρδους 

όπού 'χες άπΟ λόγου μοu άξιώτατοuς δασκάλους 

(όμιλεί τΟ Ρέο&εμνος). 

δ Α. Νινολάκη, ~Εν&α Εν ύποσημ. 1 της σ. 2521 σ. 69. 

+ 

j 
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λου τοϋ Λουκάρεως, μετά τών άπαρχών αί1τών, έν παραρηlματι δ' Εκδίδω 

εκ κώδικας τfις Έ{}νικfις Βιβλιο{}ήκης ι τfιν πρΟς Μαργούνιον άνέκδοτον τέως 

Επιστολην τοϋ Βλαστοϋ, γνωστfιν έκ πο/,λών κωδίκων, διΟ: να Εχωμεν πληρέ

στερα τΥ)ς σοφίας τοϋ &νδρΟς δείγματα. Σημειω δΕ καl τας διαφορcΧς πρΟς 

τον κώδ. 101 (18. αl.) rijς Βιβλιοit1]κης τijς Βουλijς ', δηλούμενον διΟ. τοϋ Β. 

Ι. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΝ 

1) Μελετίφ ίερομο11άχφ τιfJ ΒλαστιfJ όσιωτάτφ dJιδρi lJιΙάξιμος 

Ciρχεται: JJάντερπνά σου τd: τι] ς έπιστολ1]ς, ίερά μοι καl φίλη κεφα/.1}. 

Έvετiηflεν, έλαφηβολιώνος η' ίσταμέvου κατd το ,αφ "ι' [1590] '. 

2) TιfJ όσιωτάτφ καl σοφωτάτφ έν ίερομο11άχοις lJιi ελετίφ τιfJ ΒλαστιfJ 111άξιμος 

Ciρχεται: ~Αφείλέ μου πρΟς τοίς άλλοις την γηπονίαν ό δαίμων 

"Εγετίη{}εν, μεταγειη,ιώνος δ' φfΗνοντος κατd τΟ ,αφ~α' [1591] 4
• 

3) Ό αύτδς τιfJ όσιωτάτφ έν ίερομονάχοις J.l!Ιελετίφ τip Βλαστ{j; 

Ciρχεται: Ά!όλις ποτε τοίς τφ Θεοφυλάκτφ εlς τοVς ίερο1':!ς εVαγγελιστdς 

Έvετfη{}εv, βοηδρομιώvος ς' ίσταμέvου τοv !!τους ,αφ "ι α' [1591] '. 

4) τφ πανοσιωτάτφ έν ΠJJευματικοίς πατράσι κυρίφ _Λfελετίφ Βλαστcρ 
Cίρχεται: Οίδ' δτι σοι μέJ.ει τι]ς ύπο{fέσεως 

Έvετίη{}εν, Αvγούστου ιζ' κατd το !!τος ,αχα' (13 Αi'Jyούστου 1601) ". 

5) Τφ αvτψ Μά!;ιμος 
Ciρχεται: {}αυμάσεις, οίμαι, τί ποτ' άρα 

'Ένετίη#εν, Αύγούστου β' ψfΗνοντος κατd τΟ ,αχα' l!το, [1601] 7 • 

Π. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΜΕΛΕτΙΟΥ ΠΗΓΑ ΠΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΝ 

1) Μελετίφ ίερομονάχφ τij] Βλαστψ 

Ciρχεται: eΗλlκην Ε.μοi τΟ τijς φαινομένης ταυτησl δόξης πλάτος 

1 Δηλουμένης περαιτέρω, ΕΒΕ. Είδον καί τΟν δλως Cισήμαντον Εν προκειμένφ 

κώδικα ΕΒΕ 1126 Εν 131α τοϋ Οποίου ή Εν λόγφ Επιστολή. 
2 Έν σσ. 485·487 του όποίοu ή αϋηl Επιστολη διεσώ{}η. 
~ Κώδιξ ΕΒΕ 1126 φ. 7v~8y. Της αύτijς κώδιξ 2963 φ. 9v~ 10v. 
• Κώδ. 1126 φ. 118Γ. Κώδ. 2963 φ. 69r-70r. 
' Κώδ. 1126 φ. 119rv. Κώδ. 2963 φ. 70r-7lr. 
' Κώδ. 1126 φ. 71rv. Κώδ. 2963 φ. 185v-186v. 
' Κώδ. 1126 φ. 71r-72v. Κώδ. 2963 φ. 188v-189v. 
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~Εν Κωνστωιτινουπόλει μουνυχιώνος πέντε έπl δέκα ,ζρε' (1597) '. 

2) Jιfελετίφ ίερομονάχφ τip Βλαστc'jJ 

C(ρχεται: Εί σοι τd σd γράμματα iιπαρι{Jμήσc_v; 

Έν Κωνσταντινουπόλει ,ζ ρε' (1597) 2
• 

3) Αlελετίφ ίερομονάχψ τqJ Βλαστφ 
((ρχεται: Τόλμηιι τετόλμηκας, !Jι[ ελέτιε τέκνον, ... 

Έν Αlγύπτφ ,ζρη' ~. 

ΠΙ. ΕΙΙΙΣΤΟΛΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΠΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΝ 

1) Κύριλλος Μελετίφ τφ Βλαστφ τφ έν Κρήτη 
&:ρχεται: "Ι-Ι τών σών ρημάτων δύναμις 

Έν Αlγύmφ ,ζριε', tκατομβαιώνος ειι έπl δέκα (15 'Ιουνίου 1607) •. 

2) Αfελετίφ τφ Βλαστψ τφ ίερομονάχφ καl διδασκάλφ 
&ρχεται: ΤΟ πάνυ, Βσον αν εί'ποι τις, προσφιJ.ές 1]μίν πέμπτον γράμμα, 

,Αχια' {}αργηλιώνος δευτέριι ίσταμένου (2 Άπριλίου 1611) '. 

3) Μελετίφ τφ ΒJ.αστφ 
&:ρχεται : "Όσον ηϋφρανας καl αΜ1ις την ήμετέραν φυχΥjν 

~Εν ~Αλεξανδρείq., αχιαΨ, πυανεψιώνος δευτέρq. ίσταμένου (2 Όκτ. -1611) 6
• 

IV. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΤΗΛΙΑΝΟΥ-ΒΛΑΣΤΟΥ 

1) 11Ιελετίφ τφ όσιωτάτφ καl σοφωτάτφ ίερομονάχφ τqJ Βλαστφ, υίφ έν 

κυρίφ περιποifήτφι χάριν, ελεος καl εlρ1}νην απΟ Θεού Σωτfίρος ήμών 

και κυρίου 'Ιησού Χριστού. 

&ρχεται : El καl χρόνος συχνΟς έξότου διd γραμμάτων. γούν ού συνεγε

νόμε{)α ... 

ι 'Α γ. Ν ι ν ο λ ά κ η, <Η πρός τοtJς Κρητας &.λληλογραφία Μελετίου τοU 

Πηγά, έν ΧαΥίοις 1908, σ. 57 (&ριft-. έπιστ. β9). 
2 'Α γ. Ν ι ν ο λ ά κ η, "'Εν#' &νωτ. σσ. 60-62 (άρι#. έπιστ. 92). 
s 'Αγ. Νινολάκη, 'Ένfl-' α,•ωτ. σ. 69 (&ριft-. έπιστ. 41). 
4 Ε. L e g r a n d, ΒΗ de Χ\"ΙΙ s. τόμος IV, 1896, σ. 233-233 (άρ. έπιστ. 58). 
n Ε. L e g r a n d, 'Ένfl-' ιi\•ωτ. σ. 266-268 (&ρ. Επιστ. 90). 
8 Ε. L e g r a n d, "Εν#' &νωτ. σ. 268 (&ρ. έπιστ. 91). 
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λήγει : έρρωμέJ'1}1' διαφυλάττοt. ό κύριος η)J' σ1)1ι ίερdι• Γ κεφαλ1)ν είς [τη 

πολλά. ,αχ{}' [1609] '. 

τα άνωτέρω Εγράφησαν o1Jχl δια να- βιογραφη{}fi ό Μελέτιος 2 , άλλ" ά

πλώς δια να χωρισ{}fj ετέρων συνωνύμων αύτψ καl νΟ: δειχ&fi ή παιδεία του 

&νδρΟς καl ή σχέσις πρΟς τοiJς κορυφαίους τοϋ 16 αί. λ1lγοντος ό:νδρας, περl 
οίi είπεν ό Λούκαρις Οτι «κείται σοl μό1'φ έν τοίς καΠ' 1}μiiς χρόJιοις είκό

τως ό έ'παινος τοV λόγου καl τοϋ κηρύγματος» 3 , 

ΤΟ: δ~ &κολου\Jοϋντα Επιγράμματα δΕν εΤχεν έτοιμάσει ό &είμνηστος Μυ

στακίδης πρΟς εκδοσιν· δ-θ εν ι3φροντίσαμεν να δωρ11ω-&ούν κατα τΟν προστε

itέντα ιJπομνηματισμΟν καl να στιχ11οϋν καλώς. Παρατηροϋμεν &κόμη δτι Εξ 

αύτών μόνον τα δεκατρία ρητώς λέγονται του Μελετίου Βλαστού εργα. Τα 

δ' Uπ' &ριltμοiJς 6 -·καl 10 &δήλων τών γραψάντων. ~Αλλ~ άν δΕ-ν είναι τοϋ 

αύτοίJ διδασκάλου πονήματα, άσφαλώς -&α προΥjλ&ον εκ τΥjς Σχολf]ς αύτου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Β' 

(Κώδιξ Σακελλίωνος σ. 399- 403) 

Είς η\ν tκλαμπρότατον κύριον • Ανδρέαν τον Βρυάννην 
dξιώτα.σν σύμβουλον Χάνδακας Κρητης 

ΜεJiετίου Ίερομονάχου Βλαστοϋ 

τοϋ Κρητ6ς, 

1. 

EV μάλ' έτητυμίως συμφράδμΟJιά σ' Ά1ιδρέα πέμ,ψε 
σύλλογος ΑVσοJΙίων ά{}ανάτωιι πατρίδι. 

Αl'ifεδε τοίον lχοι συμφράδμονα πατρlς έσαεl 

Βττ' εVδαιμονίην εΊχεν llν άτρεκέως. 

2. Είς τΟν αVτΟν τοϋ αVτοίJ. 
Πατρίδος δ.μετέρης ΒρυάJι·ιιης 1jγεμωιεύων 

δτρύνει φifονέειν τdς έτέρων πατρίδας. 

1 Gabι-ielis Seveι-i et aliιιm Gra:corum recentioι·um Epistola:. J ο a η n e Ι 
L a m i u s collegit, illustΓavit, edidit. Florentire 1754, σσ. 152-153. 

2 'Απόπειρα βιογραφήσεcός του άνευ κα-&αρμοϋ καΙ. πληρόtητος τοϋ ύλικοϋ 

;ταρό. Κ ο s t a s Κ e r ο f i 1 a s, U ne famille _'iPatricienne Cretoise Les Vlasto. 
Ne\v York, 1932, σσ. 113-120: Meletius Vlasto. 

8 Ε, Legrand, ΒΗ de XVII s. tόμο; IV, 1896, σ. 267. 
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3. Είς τΟν αVτΟν τοϋ αUτού. 
Οlδε iJεμιστοπόJ.ους ποJ.ιΟς χρόιιος, 'Ανδρέα, πολλοVς ι 

9 ' , • ' dJ.J.' δταν ο(δε τε1)ν 1 αυμασ ΕVJ'Ομιην. 

4. ΕLς τΟν αUτΟv τού αVτoii. 
Γηραλέους συψέσει J4κηqας άειδομέJJους τε, 

~Ανδοέα, κουρίζωJ' πδ.σιJι dρεσκόμει,ος. 
' Πρίν σε νέον τοίνυν ιιόος είlγε τέfJηπε γερόντων· 

έσσόμεJ'ΟV πρέσβυv στέφεται εύμειιέως. 

5. Είς τΟν α\JtOv τοϋ αύτοU. 

Πολλοίς άγχίνοος δαίμων πόρεν, 'Ανδρέα, κ~δο;· 
σοl δέκε11 , ώς φάr:ις !::'στ', έγκεχάριστο πλεον. 

6. Είς τΟν αUτΟν &:δηλον. 
' ' ' "c .,. λ{J' ~Ε~ ικώνα Τίς γέον έν βροτιοις καρτ αςιος η · • , 

δειμάμυιος μούσας 'l-'αιετάειν καλέων ί 
~Ανδρέας, 8ς χαρίτων τελέ{}ων -cέκος αϋτδς έαυτδιι 

Πιερίδων σοφίης οίκον άπειργάσατο. 

7 Ε, το'ν αύτΟν Μελετίου. . ις 

Δfοιριδίου κύκJ.ος τις έφέλκεταιι ~Ανδρέα, 'πάντα· 

μοϋνα δε σών χάρίτων υ.κεται έργα κυκλον. 

8. Είς τΟν αύτΟν του αύτοU. 

'Ή Χάριτας σV τέκες, ΒρυάΨι'η, 1} Χάριτές 
Οττι γε σείο πάρεξ οVτις έσείδε χάριιι. 

9. Είς-τΟν αύτΟν τ_οϋ αUτοϋ. 

σε· 

Βέν19·ος έχεφροσύνης κύβος &γγέλ).ει 1}γάΗεός τις 
γοάφα~ Βουάννη εlπεJΙ έτητυμίαν. 

/(α[ ;αρ έ~-τl ~μικροίσι τέχJΙας διαφαίιιεται άνδρδς 
lδμοσύνη τΟ πλέοJΙ, φιjσ' ετερος κλεί'ψός 2. 

• 
1 

• • ' ψε δι' έτέρας μελάνης ι ΤΟ χε_ιρόγραφον είχε κliλλοvς, έφ' ο-δ ετερα χειρ επεγρα 

πολλούς. • δ 1 

2 Καί γό.ρ έπί σμικροίσι νόος διαφαίνεται αν ρος, 

καί κύβος άγγέλλει βέν{}ος έχεφροσύνης. 
Άνit. Παλατ. ΘΊ 767, 5. 

~ 
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ΤσVνεκεν άμετέρη πατρίδ' έ11 μικρfi oVσn έπέμψf}ης 

ούδοτιοfψ fJ1}πτει ά μερόπωJ• γεJιεά· 

χ' 1] βάσανος τελέ{}ει βαο) λίΠος, ι:ΗJ/ &ναφωιδδν 

χρυσίου έμφαίγεt. άγλαόεγτα τρόποJΙ. 

10. Είς τΟν α1Jτ0ν Ciδη/ων. 

Πατρίδος 1jδέ φύτλης κλεοιfjς ζα{)έων τε τοκιJων 

Βρυάννης τελέfJων iiγ).αόμορφον ίΌν, 

καi πατρίδ' 1jδΕ. φύτλφι ζα{Ηοvς τε τοκιjας 

καρπων οlα Θέμις πίμπλασεν 1jγαfJέων. 

11. Εlς τον α~τοv Μελετίου. 

Κύδεος ά{}αγάτου τελέ{}ουσι σd 1 έ'ργματα πλ1]ρη 

ταϋτα δε πωιδαμάτωρ ό χρόιιος oV σβέσεται. 

12. Είς τΟν αύτΟν του αύτοϋ. 

Ταύτά γ' έειρομέναις Κρονίδης 1}μείβετο κούραις 

-τίπτ' άμέριμι1ος έWν κ1]δεαι ούδοτιοVν ί 

- 'Όττι κειι ούδSv lχω τελέσαι νύν κηδόμεJ'ός περ 
κλεινδς Βρυάvψης κηδολδς 2 ές τ' αν έ'υ s. 

13. Είς τΟν αύτόν. 

f(tίρυκας έσπερίους κα{ τοVς κροκόπεπλοι' ύπ' ·'Ηώ 

ναιετάοιιτας Ι!χεις σiΙΨ κα,αάτωJΙ1 κλεο1έ. 

14. Είς τΟν αύτΟν τοϋ αlποϋ. 

Ilfiσά σοι οlχομέγφ κωκύεται, ~ΑJΙδρέα, Κρι]τη 

τfiς σriς εVδικίης μνωομέιιη προφρόνως. 

"Αιιίκα δ' dγλαόεη' άέ-θλωϊJ γέρα' t dμφο'οJ}σn 

Κούρη 5 δ. σοι πορίσει 6 εί'νεκα τώv iιρετώιι, 
lf.σ:τετα καγχαλ.όωσ~ 1 ύπδ χάρμης έ'v{J.α καl lιι{}α 

γη{}οσύνως φέρεται τzj τε Κόρη βόαε s : 

1 'Εν χειρογράφφ άνω: σεV. 
2 Χάριν τοίi μέτ;ρου· όρ{}ότ;ερΟ\' κηδωλ6;. 
s Χειρόγραφον έην. 
4 Χειρόγραφον γέρας. 

δ Έννοεiτ;αι 1Ί μητρόπολις <Ενετία. 
6 'Ά ''ω τοίi χειρογράφου έτέρα γραψf] : Οπάζει. 
1 Τό χειρόγραφον: καγχαλ6ω. 
8 "Ανω τού χειρογράφου: ταiϊrά γ' Ι!pευγομένη (γραπτέον Βρεvγομivη). 
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- 'Έργμασοι εύνομίης κεχαρηάτα δέχ1ιυσο 

υlα τεΟιι κλεινόν δοϋσ' ilέΗλω1' γέρασι. 

15. Ε'tς τΟν αUτΟν τοϋ αUτοϋ. 

Τίπτ' ilριδηλοτάτφ Βρυά1ινn (/,σματα βομβείς, 
ξείνε; Τάχα στέψαι τούτον έχεις κατd: νοV1ι; 

Γ' 

ΕΒΕ κώδ. 2963 (ΙΗ' αϊ.) φ. 213β [&g. επιστ.] 189. 

T{j> iJεοφιλεστάτφ καl σοφωτάτφ κυρίφ κυρίφ Επισκάπφ J(υ/Jι]ρωιι .11fα
ξίμφ τ{j> Jιfαργουνίφ. Jιfελέτιος Ελάχιστος ίερομόναχος ό Βλαστός. 

214α c'Οτι μΕν έκ των κα&' Εκαστα καl σαφεστέρων 1lμίν έπl τΟ: κα&όλου καl 
γνωριμώτερα τii φύσει προ"ίέναι πέφυκεν η Οδός, ω &εία καl LερΟ: κεφαλΊl, 

5 οUδεlς δ &μφιβάλλων φανήσεται· πώς ούν fιμείς των 1ιστέρων τύ φύσει 
&ποροϋντες, των ταύτη προτέρων εύπορήσομεν ; Τουτ'ι πάνυ των &.λλοτρίων 
να'ι μην καl τών &μηχάνων κα&έστηκεν, ώς δ' oliν 1ιμείς οί περ'ι τοUς λόγους 
κατατρυφώντες αν ε'ίποιτε, &.ριστοτελικύ με&όδφ τυχΟν παρεπόμενοι, fστι δή
που καl τούτων έvαντιότης. κακ τών κα{}·όλου έπl τα κα&έκαστα προάγειν 

10 την ε'ίδησιν, δπερ δη κα'ι 1l πάνυ σου ftαυμασηl (πώς ο'ίει; κα'ι μάλα) έπι
στολΊl fιμίν Παρεσήμανε" τών πρώτων γ0:ρ κα{}' 1lμών έπαίνων έφήψατο, ώς 
καl έμΕ ύπερε&ίζειν πράττειν τα δμοια καl τών προτέρων πειριΊσ{}αι κα&ά
πτεσ&αι, τών γε ύστέρων ουδόλως άψάμενον. Τοσοϋτον δέ μοι τούτο των 
άδυνάτων έμπέφυκεν, δσον σοι τ(ρ Lεροτελεστϋ κα'ι δρftοβατούντι τψ Οvτι 

214β ευ I πρόχειρον. ΨΎjφος γάρ που δικαίως 11νέχ{jη παρά τε τών ενδον, τών 
16 δμοδόξωv φημί, κα'ι τών fξω καl τών τi)ν γνώσιν τών Οντων εί Οντα Επι

σταμένων κα'ι των τΟν μέγαv καl -θ·αυμαστΟν δρον, τΟν γνώ-&ι σαυτΟν εU ε't
δότων άρχήν σε είλ:αι καl &ς άρχη τα καftόλου έπίστασ-&αι καtεπείγί\, ηlν 
πρώτως κα'ι κυρίως &.ρχi}ν &φομοιούμενος fις καl τύπος τi] αUτfις &ρχιποιψ 

20 κα'ι .Uπερεκβλυζομένυ προνοίq;, δι~ Ί)ν πάντα τα Οντα τi}ν πρόσφορον διεξαγω
γi}ν λαμβάνει, ου πρΟς τΟ σΟν μόνον, άλλΟ: καl πρΟς τΟ του πλησίον πρΟς 
έποικοδομήν, ώς υπεράξιος ϊστασαι, ϊν~ ή ψfιφος λόγφ τε καl 8ργφ εϋπι
στος iι. 'Ως γ&.ρ ~εωρίας καl &ρχi} πράξεως τa νύν επικέκλησαι· δι' ής καl 
τΟν τlϊς Lεραρχίας σκοπόν, την πρΟς τΟ Οντως Εφετόν, ώς έφικτόν, &.φομοίω-

25 σίν τε καl. fνωσιν έπιτελέσαι δυν1lσαιο. Κα'ι περ'ι μΕν τούτων &λις. 
Περl δέ γε των αίτιων ών 1Ίμίν έπιμέμφrι, &.ftψους 1lμάς είναι, ηl τ1lν 

5 Β φανήσεσ{}αι 15 Β εVπερίχειροv 19 Β άφοσιο{;μενος, 

r 
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επ~ &γα-&r;\ προ ' ' ς· Ο" , ' " 1 ' Ψ κοπην νομι ε. υ γαρ τοιουτων εσ μεν πρακτικών κοινω-

νοί, dπαγε τοϋ νοίi, δι' εUχών δΕ τfις σiiς {}εοφιλεστάτου καl εVνουστάτης 

γνώμης, τΟ: πάντα χαίρειν έάσαντες διατελέσομεν καl έ:καστος του Lδίου Επι

μελείται. Προσέτι γοϋν καl προσλιπαρώ ηlv σfιν πανσοφωτάτην Επιμέλειαν 

τα κατ" Εμοϋ γεγραμμένα·παρά τε των ηΊν &:λ1lftειαν λαλεϊν μ1Ί ε'Lδότων &λλδ. 

καl στόμα δόλιον έπιφερόντων, ών ώς βολlς τιτρώσκουσα η γλώσσα aύτών 

δια~άλλεrαι, μη πιστευέτω. ΘεΟς γό.ρ οf:δεν, φ καl τα τΥ\ς προαιρέσεως &να-
τ'~ημ "' , " δ- c , , , ., " ι ι, ος και απο ω εκαστcρ κατα τα εργα αυτού. - · 

'ΈQQωσο, -&εοφιλέστατε δέσποτα, καl ήμών μνημονεύων -τών πΟ'Ηούντων 

καl φιλούντων σε τα μέγιστα. 

Κρήτη&εv Ποσειδεώνος δ' Lσταμ(ένου} κατΟ: τΟ ,αφyt'όν Ετος τΟ σωτ{ιριον 

33 Β <Ιιν καl κατιl τijς προαιρέσεως 35 Β τών πο{}ούvτων o1n. codex 31 

Β σε ο:ιn. codex. 

ΕΠΕτΗΡJΣ ETAJPEJAΣ ΒΥΖΑΝτJΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος JH' 17 
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ 

D α υ i d τ α ι b 0 t .R i c e, Byzcι1!ti11e JJcιiι~ti11g cι11d deυelopnιents ~" 
!he TVest; before A,IJ. 1200. Lo1~doπ 1948 ( Avalon Pι·ess .Ltd), 32 
σελ. μετδ. 37 πινάκων, ών 4 tγχρωμοι. 

ΤΟ μικρΟν τοϋτο βιβλίον τοϋ κ. Τ. Rice Εχει χαρακτfιρα Εκλα'ίκευτικό"V. 
Σκοπός του είναι να γνωρίσn εLς εύρύ~ερο,ν κοινΟν, τfιν ~ξέλ;ξι~ :_Υις βυ~αντι~ 
νi\ς ζωγραφικi\ς &πο τi\ς μακρυνi\ς γενεσεως της μεχρι της υπο των Του~κω\ 
άλώσεως τi\ς Κωνσταντινουπόλεως (1453) καt Ι!τι πέραν αvτi\ς. ~υγ~ρον~ς 
δμως έξετάζει τi}ν \Jπο βυζαντινi]ν επίδρασιν έξελιχftεϊσαν ζωγραφικην της ~υ
σεως μέχρι τέλους τού ρω μαντικού ρυ{}·μού εϊς η)ν Γαλλίαν καl η) ν~ Αγγλιαν, 
λήγοντος του ΙΒ' αlώνος. _ _ _ 

Κατa τον κ. Τ. Rice, ε!ς τi]ν διαμόρφωσιν της βυζαντινης ζωγραφικης 
συνέβαλον δύο κυρίως παλαιότερα στοιχεία: &φ' ΕνΟς δ έλληνιστικΟς lδεαλι
σμΟς καl &.φ~ Ετέρου δ συροπαλαιστινιακΟς Εξπρεσιονισμός. ΆπΟ τη~ σ~νέν,ω
σιν τών δύο αVτών στοιχείων Εγεννή&η '~l βυζαντιη) ζωγραφικ1l, της οποιας 
ηlν Εξέλιξιν εκ{tέτει δ σ. εLς τα έπόμενα κεφάλαια τού βιβλίο~ τ~υ, συνεξε
τάζων εκ παραλλήλου και τfιν Επίδρασίν της είς n\v δυτικi}ν Ευρυ:πηνΊ 

Προκειμένου περ\ τiiς ζωγραφικi\ς του ΙΑ' μέχρι τέλους του ΙΓ ':ιω
νος, δ σ. διακρίνει εLς αUτfιν δύο δεσπόζοντα ρεύματ~. ΤΟ Εν_ τού:ων :ίνα ι 
τΟ «μνημειακόν>>, μΕ τΟν &πρόσωπον καl μεγαλ~πρ;π~ χαρακτη~α.c ~ς αντι
προσωπευτικΟν αUτοϋ παράδειγμα παρα{tέτει την επι μεταξωτου υφασματ~ς 
είκόνα τού cΑγ. "Ιούστου, &ποκειμένην εlς ηlν όμώνυμον Μητ~όπολιν τη: 
Τεργέστης καt &ναγομένην ε!ς τον ΙΑ' 1\ ΙΒ' α!ώνα (πίν. 15). Η λα,τινι~η 
ομως έπιγραφ1] τi\ς ε!κόνος ταύτης καl η επι μετάξης t~γράφισίς της ~μβαλ
λουν είς πολλCι.ς σκέψεις περl τfις &κραιφνώς βυζαντινης της προελευσε~ς. 
"Εχει δΕ ηδη παρατηοη1~-η Ciλλωστε δτι τΟ Εργον τούτο &νήκει είς τi}ν σχολην 
τiiς βορείου "Ιταλίας, .... ηlν ύπΟ βυζαντινf)ν Εj(ίδρασιν τελούσαν, εκ τfjς Οποίας 
προi\λftον κα\ αί τοιχογραφίαι τi\ς Μητροπόλεως τi\ς Άκυλίας (F. V ο I b ~ c h, 
G. S a 11 e s, G. D u t h u i t, Art Byzantin, Paris, 1931, σ. 79, α~ιft. 
100). ToU δευτέρου ρεύματος, τΟ Οποίον, &ντι{}έτως πρΟς τΟ <<μνημειακον>>, 
χαρακτηρίζεται &πΟ ϊσχυρCι.ν προσωπικότητα καl Ε-vτονον, &τομι~μόν; ·-8-εωρε~ 
00ς παλαιότερον παράδειγμα τΟ:ς περιφήμους τοιχογραφιας του Νερες παρα 
τΟ: Σκόπια, γενομένας τΟ 1164 &πΟ ζωγράφον Ελ{tόντα πι{tανώτατα Εκ Κων-
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ctταντινουπ6λεως. ΤΟ ρεύμα τοϋτο, τΟ Οποίον ταυτίζει πρΟς τ1)ν υπο τοϋ χ. 
~Millet κλη-θ·είσαν Μακεδονιιπ)ν σχολ1lν, Ονομάζει ό σ. «πρώτην &ναγέννη

σιν>>. TQ. δημιουργ1lματα τfις πρώτης αύτfjς ιJ:ναγενν1lσεως παρακολου{}·εί μέχρι 
των τοιχογραφιών τiiς Παντανάσσης του Μυστρii (1428). 

ΆπΩ τοϋ 14ου αLώνος καi ΕντεUΗεν, κατCι. τiιν περίοδον δηλαδ1) τών 

Παλαιολόγων καl της Τουρκοκρατίας, παραλλήλως πρΟς τcl δύο παλαιότερα 

ρεύματα τΟ μν-ημειακΟν κα'L τ1)ν πρώτην άναγέννησιν, διακρίνει καl τρίτον, τΟ 

Οποίον είναι κατU. τΟν σ. περαιτέρω Εξέλιξις τijς πρώτης &ναγενν1lσεως. ΊΌϋτο 

χαρακτηρίζει λεπτομερεστέρα Επεξεργασία καl Εκτέλεσις, ίδιάζουσαι περισσό· 

τερον είς τας φορητΟ:ς είκόνας παρα εLς την τοιχοyραφίαν. ΤΟ τρίτον τσUτο 

ρεϋμα, τΟ όποίοv ό σ. ταυτίζει πρΟς η)ν συνήitως δνομαζομέVην ΚρητικΥιν 

σχολήv, άποκαλεί «δευτέραν &vαγέννησιν». 

"Ως πρΟς τi}ν κατάταξι ν αUτήν, κυρίως δμως ώς πρΟς τΟν χαρακτηρισμΟν 

τών διαφόρων αύτώv ρευμάτων καl τεχνοτροπιών, άς μuϋ ΕπιτραπΏ να ση

μειώσω μερικU.ς &ντιρρήσεις. Καl πρώτον ή χρησιμοποίησις τοϋ δρου «"Ανα

γέννησις>> δΕν &νταποκρίνεται, νομίζω, πλέον είς τU.ς σημερινας γνώσεις μας 

περ\ τiiς εξελίξεως τiiς βυζαντινiiς τέχνης. Οί παλαιότεροι έρευνηταt ε,Ί-εό,ρουν 

&ς <<Άναγέννησιν» τiιν λαμπραν τέχνην τών Παλαιολόγων, διότι δΕν είχον 

~λftει &κόμη ε!ς φώς τa ζωγραφικa μνημεία του τέλους του ΙΒ' καt δλοκλή

ρου τού ΙΓ' αίώνος, τα όποία συνδέουν κατα τρόπον &διάσπαστον nlν τέχνην 

τών Κομνηνών πρΟς η)ν τέχνην τών Παλαιολόγων. ΤΟ: μνημεία αύτα δει

κνύουν μίαν συνεχη f:ξέλιξιν, της Οποίας τ1)ν τελευταίαν μορψfιν &ντι

προσωπεύει 1'Ί τέχνη τών Παλαιολόγων. Έφ" δσον λοιπΟν τU μνημεία &πα

δεικνύουν δτι Ί'Ί τέχνη των Παλαιολόγων Εχει βαθ-είας ρίζας, α'L Οποίαι εlσ

δύουν είς τΟ μακρυνΟν παρελθ-όν, ό δρος «"Αναγέννησις>> ούδΕν πραγματιχΟν 

πλέον νόημα ε χ ει. 

"Ως πρΟς τΟν χαρακτηρισμΟν πρώτης καl δευτέρας &ν.1γεvηlσεως, τΟν 

όποίον χρησιμοποιεί ό σ. εlς &ντικατάστασιν τών καΗιερωμένων 1lδη δρων 

Μακεδονικi)ς καl Κρητικfjς σχολijς, νομίζω δτι οίiτος σύγχυσιν δύναται μάλλον 

να φέρη παρΟ: Wφέλειαν .... Ολοι βεβαίως γνωρίζομεν δτι οί Οροι ΛΤακεδονικΥι χαl 
ΚρητικΥι σχολ1l, τους όποίους πρώτος εlσ1lγαγεν ό κ. l\1il1et, δΕν &νταποκρί
νονται Εντελώς πρΟς τΟ: πράγματα. •Η μακρά των δμως χρΥjσις τοUς κα-&ιέ

ρωσε πλέον καl δυσκόλως &α καταστfi δυνατΟv ν" &ντικαταστα{l·ώσι. Παρά

δειγμα ή ιJ:πήπειρα τοϋ l\1uratoff, ό όποίος, δι.U να τοUς &ποφύγυ, ι:bνόμασε 

δλην τΥιν &πΟ τοϋ τέλους τοϋ 12ου αl.ώνος καl Εντεϋ~·εν τέχνην «νεοελληνιστι

κήν», ούδεlς Ομως τΟν ήκολού{}ησε. 

'Αλλa κα\ 1] δρ{}Ι} τοποΜτησις ένος βυζαντινοί! ζωγραφιχοi! ~ργου ε1ς 

τf)ν μίαν η τ'fιν dλλην σχολ1lν δΕν είναι πάντοτε εUχερΊlς, διότι τα δρια μεταξU 

τfις μιdς η τfjς dλλης τεχνοτροπίας είναι λίαν &σαφfι, Ο δΕ ΕκλεκτισμΌς δΕν 
ΕλειψΞ ποτε &πΟ τους βυζαντινοUς ζωγράφους, ίδίως κατU τους χρόνους τών 
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Παλαιολόγων. Οϋτως ό ύπΟ τού σ. χαρακτηρισμΟς τής &πΟτού ΙΔ' αιωνος 

είκόνος τΥ}ς Σταυρώσεως, τ-fίς &ποκειμένης εϊς τΟ ΒυζαντινΟν Μουσείον 'Α{}η

νών καl προερχομένης Εκ Θεσσαλονίκης (πίν. 28), ώς &νηκούσης είς την δευ

τέραν &ναγέννησιν, δηλαδ1l ώς κρητικf}ς τεχνοτροπίας, νομίζω δτι δf:ν είναι 

Επιτυχής. Πρόκειται &-vαντιρρήτως περl λαμπροϋ Εργου μακεδονικfις τε-ι:νο

τροπίας, Οπως όμοία ε'ίναι καl 1l τεχνοτροπία τfις μικρογραφίας τfις Μετα

μορφώσεως (πίν. 22) ε!ς το χειρόγραφον τοϋ 'Ιωάννου Καντακουζηνού (κώδ. 
1242 τijς Έfίν. Βιβλιοfίήκης τών Παρισίων), η]ν όποίαν ό σ. χαρακτηρίζει ώς 

κρητικήν. οιΟσον άφοριi εϊς την εlκόνα τfις Μεταμορφώσεως εlς τΟ Μουσείον 

Μπενάκη (πίν. 21), τi]ν όποίαν ό σ. eξακολουfίεί νa fίεωρfi έ!ργον τοϋ ΙΔ' 

αίώνος τiiς μακεδονικi)ς τεχνοτροπίας, &πέδειξα fιδη, Επαρκώς νομίζω, δτι 

αϋτη εlναι Εργον κρητικfις τέχνης μη δυνάμενον ν' &.νέλftu πέραν τών μέσCQν 

τoii Ι<;' αίώνος (Α. Ξυγγοπούλου, Κατάλογος τών ε[κόνων τοϋ Μουσ. Μπε

νάκη, 23 κ. έξ.). 

Είς 'ίδιον τέλος κεφάλαιον Εξετάζει ό σ. τας φορητας εlκόνας διακρίνων 

μεταξV α\ιτών μικραν Ομάδα &.νήκουσαν είς ηlν τέχνην της Κωνσταντινουπό

λεως. Νομίζω δτι &πΟ ηlν σειριlν αUτi)ν ftα Επρεπε ν&. Εξαtρε1tί1 ή εlκων τοϋ 

Άγίου Δημητρίου καiJ·ημένου, η εύρισκομένη ε!ς η1ν ΣυλλογJ\ν Τρετιάκωβ 

τiίς Μόσχας (πίν. 25), διότι αϋτη πολU Ολίγην σχέσιν, ώς πρΟς τ1lν τεχνοτρο
πίαν, Εχει μΕ τα Εργα τfις Κωνσταντινουπόλεως. 

Α\ιτΟ είναι είς τ<lς γενικάς του γραμμdς τΟ περιεχόμενον τοϋ νέου βι

βλίου τοϋ κ. Talbot Rice. "Αν &φαιρέστι ης τοuς &ρκετa επικινδύνους νεω
τερισμο\.1ς τοϋ σ. ώς πρΟς τΟν χαρακτηρισμΟν τών διαφόρων καλλιτεχνικών 

ρευμάτων I κατα τα U.λλα τΟ μικρΟν τούτο βιβλίον ~'ίνα ι πολU χρήσιμον δια 

τi]ν διάδοσιν τών περl τiiς βυζαντινijς ζωγραφικiiς γνώσεων ε!ς εuρύτερον 

κοινόν, Εχει δΕ τοϋτο τΟ μέγα πλεονέκτημα, δτι ό σ. Εξετάζει έκ παραλλήλου 

κα\ τi]ν έξέλιξιν τijς συγχρόνου δυτικijς ζωγραφικijς, ώς καl η1ν έπ' αuτijς 

Επίδρασιν τiiς βυζαντινfις τέχνης, {}έμα Ελάχιστα μέχρι τοϋδε γνωστόν. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Ε_ α y 1)t ο" d J. L ο e 11 e τ t z Ο.Ρ.: Les Recueils de Lettres de 
Denιelτiu8 Cydones. Studi e Tesli Νο 131. Cittά del Vaticano. 
Biblioteca Apostolica Vαtίcαιια 1947. So σ. XIV +138 ( +2). 

Ό γνωστΟς δομινικανΌς πατηρ Ραϋμόνδος LoCnertz, πς>λλα,. καl καλα 

δημοσιεύσας μέχρι τοϋδε περ\ Βησσαρίωνος, Κυδώνη, Μανουi]λ Παλαιολό

γου καi τών χρόνων τών πρΟ τής άλώσεως, Εδημοσίευσε περισπούδαστον 

r 

r 
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μελέτ_ην ύ~_Ο τΟν dνωτέρω τίτλον προπαρασκευαστικ1'1ν τ11 ς Εκδόσεως ) - Θ ) τών έπι-
στο .ων του '"'εσσα ωνικέως λογίου Δημητρίου Κυδώνη. 

~Η περl τού Κυδώνη φιλολογία ηfιξ1l-&η έσχάτως καl παο' ηοu-ιν δ' 
ρ' , , ~ , β , , , ~ . ε συγ .. 

Χ ονως ,προς το ως ανω ιβλιον τού πατρΟς Loenertz έφαίνοντο δύο κεφά-
λα~α ~υο διαφορετικών βιβλίων dφιερωμένα εlς τΟν βυtαντινΟν πο/ ιτικΟ 
κ α ι λογιον ι 'Α ' 1 ~ " 

1 ν . πομενει παντοτε η δημοσίευσις τfic &// 1 ' 
δ - ~ c I , - ',η ισγραφιας του 
ειγμα της οποιας μονον πρέπει να iJεωρη{ίij 1J γενομέvrι τ,7, 1930 ο ' ~ 

G Can,ell' " δ - . . ~ υπο του 
• ~-< εκ οσις τινων των επιστολών. Κα&cΟς ό συγγραφε' 'ξ - < 

')λ 1 ' - Κ , υς ε ηγει, η 
α'.., η ~?γραφ_:α του~_ . αν~πλ~ροί η)ν Ελλειψιv χρονογράφου κατα τα τελευ
ταια ετη του 14. αιωνος, αφου μεταξU τώv ετών 1358 ~ , " ~ 

- ' ., - Ν εις το οποιον στα-
ματg το εργον του ικ, Γρηγοοa καl τoii 1417 α'πο' ' " ~ ~ , 
'λ {ii] φ . . • • το οποιον αρχιζει ό 
α ~ ς _ ραντζης (Mιnus~, πο~,υ οΗγ~ν δύναταί τις νa καλύψη τ>\ν ελi.ειψιν 
δια ~ικρων τινωv χρονικων κα. κειμενων· dπεναντίας η &λληλογρα ' -
Κυδωνη 1 - ο - , , φια του 

ζ ~ ,η(iο3φ4ο5ρει. η4μ) ~: αριστα τοσον περ\ τών κατa Ίωάννην 'ϊ' τον Καν-
τακου ηνον -ο οσον καl περl τών κατα Ίωάννην Ε' το' Π λ λ, 

, ' Ά δ ' ν α αιο ο~ 
γον, τον ν ρονικον Δ' (1376 -79) καl τον υίΟν καΙ διάδοχον τοϋ 'Ι , _ 
νου Ε' Μανο ') Β' ' 'λ ωαν 

_ ~ υ~ • σ~ενον φι ον και συνεργάτην τoii Επιστολογράφου. Μέ-
χρι τ~υ εν, Κρηττι fίανατου του (1398), ό Κυδώνης ii.πo τijς πρωtμου νεότητός 
του ειν,αι ε:α~εμειγ~ένος ;ϊς τUς αUλUς τfiς Θεσσαλονίκης καl τfiς Κω·νσταν
τινουπ?λε~'='· ~Εκ τ~ν πρω~ων λατινιστών, dριστοκρατικός, &ποδοκιμάσας καi 
δ~ωχftεις ~)ς εκ τουτου, το κίνημα τών 1lσυχαστών, ύποστΟ:ς τδ:ς συνεπείας 
της καταδικης τοϋ &δελφοϋ του Προχόρου ώς αlρετικοϋ ηογη' {ί - , 
λ - - ~ - " ' η των αντιπα-
αμιστων της εποχης του καl τών παποφίλων. 0'0τι δ€ f.χρησιμοπ 'Λ- ~ ' 
~ δ 'δ c , , οιηvι 1 επι 

τοσας εκ~ετηρ,ι ~ας υπο _ δ~αφ~ρων ~Uτοκρατόρων ώς σύμβουλος καl είς άπο-
στολάς, ~εον ν~ εξ~γη&η εκ της dναγκης τijς βυζαντινijς πολιτικijς δπως χρη
σιμοποιη, κ α τα τας περιστάσεις, ποόσωπον &ρεστΟν εtς τη' ν Δυ'σι δ ' ' 
·~-δ ~ νιατας 

μ,ετ αυτης , ιαπρ~γματεύσει~ περL Ενώσεως καl παροχfiς βοηftείας. ~Ο πλατω-
νιζων Κυδωνης ητο περισσοτερον πολιτικός η fίεολόγος καΙ ο'ι λο'γ - , ' - Δ, οι της απε-
ναντι της υσεως σuμπα{}είας του κά{}ε Cί.λλο παρι.Ι είς _Qεο1ο ' ' 
' ζ ' Ε~ ' υ- ' γικα κινητρα 
ανα ητητεοι. υνοητος εΊναι ή Εφεσις τών κληρικών τη'ς Δυτ 'Ε λ ' "' ~Ε, ' , . κκ ησιας; 
οπως ε_αρουν και μελετησουν την μεγάλην αUτη'ν προσωπικο'τητ -

• ' δ , α της παρα-
κμης την προ ιαγραψασαν τον Βησσαρίωνα κα\ τi1ν Σύνοδον τη·ς Φλ , 
Ά ' - 'δ - ωρεντιας 
πο της ι ικης μας σκοπιάς πάλιν δΕν είναι μικράς σημασίας η~ ε δ . 

μέ η δ ' Τ' , δ , πι ιωκο
ν ιαφωτισις. ο μεν ια τας ίστορικUς πληροφορίας τUς Οποίας εχομεν 

, 
1 
Ν. Β, Τ ω μ α δ ά κ η, 'Ο 'Ιωσt']φ Βρυέννιος, έν •Α{}ήναις 1947 σσ. 97. 104 

και D. Zak:ythinos C · 't · · ' ' ΧΙ!! .. 1 , ' rιse mone aιre et cnse economique a Byzance au 
e SleC e, Athenes 1947 κεφ ν τα ' , β βλ' ' ' > 

• , '"t , ι · · ως ανω ι ια, φυσικα, δεν αναφέρονται 
εις: την ε.,αιρετον βιβλιογραφίαν -ίlv προτάσσει τοϋ βιβλίου ό π. L. 
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άπΟ πολιτικΟν τοσούτον πληροφορημένον, καθ~ δ εντος τών πραγμάτων καl 

γνώστην τών πρασώπων (μεταξU τών πρΟς οϋς dλληλογραφεί είναι πολλαl αί 

ένδιαφέρουσαι ήμ<iς προσωπικότητες), τΟ δ8 κυριώτερον, δια τi}ν άποκά

λυψιν άττικιστοlί πεζογράφου μετΟ. κανόνος καl γνώσεως άλλα καl μετα κομ

ψότητος καl χάριτος γράφοντος τfιν έλληνικiιν καl ύπΟ έλληνικα Ονόματα Εν

δύοντας σύγχρονα πράγματα καl Επικαλουμένου &να πάσαν Επιστολi)ν χωρίq 

Έλλήνων συγγραφέων καl ίστορικό. γεγονότα τiiς κλασσικfίς Εποχής. ~Ομοίως 

'tκανοποιητικη -θ·έλει είναι Ί'Ί Εκδοσις τΥjς &λληλογραφίας διότι Εκ τοϋ συνόλου 

-&έλει άποδειχifίl ή ώς &νωτέρω {}έσις 1'Ίμών, δτι καl ό Κυδώνης (00ς δ Γ. 

~ Αμιρούτζης κατόπιν) χάριν πολιτικών ύπολογισμών (κα1 φυσικα λόγφ άρι

στοκρατικών φρονημάτων) ι!λαβε η]ν 1\ν uπεση]ριξε {}~σι ν. Τούτο i]δη φα(νε

ται καl έκ τών δημοσιευομένων κειμένων, ώς τΟ ύπ~ άρ. 4 (σσ. 100- 101) 
&φορών είς τήν, βοηc&είq, τciJν φράγκων, σωτηρίαν τfις πολιορκουμένης υπο 

τών Τούρκων Θεσσαλονίκης (1385- 86)' έσκέπτοντο καl τότε έν Κωνσταντι

νουπόλει Ciλλοι μΕν τ1lν συνεννόησιν μΕ τΟν Πάπαν ώς φάρμακον κατα τi'iς 

έπικειμένης συμφοράς, U.λλοι ~~ &πέκρουον τfιν μετΟ. τών δυτικών συνεννόησιν 

«τΟν έναγfι νομο{}έτην του ΧριστοίJ προτιμώντες>> καl παροξύνοντες τσUς 

πολίiας «προστιc&έασι καL τΟ:ς κλείς καl η)ν ύπf.ρ τΟ βασιλικόν σημείον τού

των Vπεροχην» (τοποc&ετοϋντες δηλαδ1l τΟ πρωτείον του πάπα πρΟ του filio
que). ~Εστρέφοντο μάλιστα κατΟ: τών ύπαιτίων ώς μειωσάντων τi)ν βασιλείαν 
<<και δείν δια ταϋτα και {}εψ και βασιλεί δίκην δούναι τους τούτων αίτίους>>, 

ών εlς ό Κυδώνης <<καl περι Εμf: πολUς ώς τούτων Ciντικρυς Εργάτην ό πόλε

μος, και δείν πάντες βοώσι τΟν σύμβουλον δίκην &παιτείν ών ηlν πόλιν 

Ύιπάτησε»! 

'Ο παη\ρ Lc:enertz ετοιμάζει, προ τiίς τελικi]ς εκδόσεως, βιβλίον ε\ς το 
όποίον εξετάζει τα τiϊς χρονολογίας τών επιστολών τού Κυδώνη. Μέχρι δε 

τj'jς συμπληρώσεως τού Ενδιαφέροντος τούτου πονήματος, Εκδίδει τΟ μετU. χεί

ρας βιβλrον, δπου εξετάζει τi)ν χειρόγραφον-α~τόγραφον και μ1]-παράδοσιν 

τών Επιστολών δια διαφόρων κωδίκων, τα κατα τCις (ύπό τού συγγραφέως) 

άρχαίας α\Jτών Εκδόσεις και κατα την χρονολογίαν καl τους παραλ1lπτας 

αUτών. Παρα&έτει δΕ πολλοl!ς σχετικοVς πίνακας, μεταξU τώv όποίων και 

πίνακα άπαρχών (incipit) άλφαβητικώς το'ίi κειμένου τών έπιστολών, παρα
πέμποντα καl εlς τοUς κ-ιiριωτέρους κώδικας. ΠολiJ Ενδιαφέρον εlναι τΟ ε' 

τμijμα τοϋ βιβλίου, συντεταγμένοΥ έν ε'ίδει πίνακας, περιλαμβάνοντος χρονο

λογικώς τa τijς ζωiiς και τών ι!ργων τοϋ Κυδώνη &πο τiiς γενν1]σεως (1324) 
μέχρι τού -&ανάτου του διd μέσου τυχων καl βασιλειών ποικίλων. ΕLς τΟ δ' 

δ€ τμfιμα τοϋ βιβλίου Εκρινεν ό συγyραφε\1ς δτι Επρεπε να παραθ-έση. δια τΟ 

Επείγον τοϋ πράγματος, σπουδαιότατά τινα κείμενα άνέκδοτα, έπτd τΟν άρι

&μόν, παρέχοντα νέας εlδήσεις! "'Η Εκδοσίς των Εγένετο μετU μεθ·όδου καl 

Επιμελείας, οUχι δμως καl &νευ τυπογραφικών τινων &βλεπτημάτων, ών βρί-

I 
? 

I 
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.ftει πρlν καl ή Εχδοσις Camωelli \ καl τών. όποίωv βεβαίως .Q' ' λ) -
~ ~ ' .- - 'U' απα ιαγυ 
η ορι.στικη του co~pus των τοϋ Κυδ. έπιστολών Εκδοσις. 

• Ο, συγyραφευ,.ς δια του ύπΟ κρίσιν βιβλίου άντιμετώπισε με&οδικώς 
εκατονταδας ζητηματων παλαιογραφικών, ίστορικών και φι)ο)ογικω-ν ' ' 

δ' ' ~ 'δ, ~ ' ' , ο χρο-
νος ε και η ι ια του εργασία {}έλει δείξουν κατα πόσον ταϋτ "λ β • ' 
• ' " - λ 1 ~ α ε α ον την 
οριστικην αυτων υσιν. Εκ τών Επιτευγμάτων του σημειω- ε'δ- "' • , 
~ ' ' - ' δ ω ο τι η κ α ι 
υπ εμου ανα ημοσιευ-&είσα μετd διορ-&ώσεων (0 'Ιω ' Β ~ ' 
102 104) ' λ' - , σηφ ρυεννιος σσ 

- επιστο η «των μεν σών &τόπων» ώς Εχ τοϋ κ α) α' μου τ - Κ δ ' · 
'ξ )-Q - , , ' , ' ου υ ωνη 
ε ε .υουσα, δεν ει ναι παρd Επιστολl) τού έν Κρη'τfi ) 'ζ , ' 
Δ ,. ιι ιατινι οντος ιεοοκηρυκος 
ημητριου Σ καρά νου (πρβλ. σ. 86 κα\ τi]ν εκεί ση μ. 3), 'Αφ '.. " 

' β , ' ~ ι ' ; . • αιρειται ουτω 
η αρυτης την οποιαν το κειμενον τοίiτο &α fιδύvατο να ε ' c )-Q' , ou κ δ ' , Q< , ΧΏ ως προε ,uον εκ 
τ υ ωνη, και καυισταται ευκολωτέρα η παραδοχi] ·τη-ς c ' ' - • {} , ~ , , υπ εμου υποστη .. 
ριχ εισης αποψεως καΙ! \]ν ό Κυδώνης, πρiν άποiίάνfi Εν Κρη'τfi ' -)Q 
' ' Ό Q δ ξ' , tι ~ιι. επανη ιυεν 

εις την ρυο ο ιαν, εξομολογη{}εlς εϊς τΟν 'Ιωσηφ Βρυέννιον τη' ' 
του ·α'πο'φα ν τοιαυτην 

σι ν. 

Τελευτώντες ειJχόμεflα δπως ό συγγραφεUς προχωρη' ση ταχε'ως 
0

, , 
' ' ,. δ - , , " , υ μονοv 

ε~ς "'την~ εκ οσιν του περι χρονολογιών τοϋ Επιστολαρίου συγγράμματός το 
το οποιον ίΜ φωτίσu dπειρα ζηηlματα του β' fιμίσεος τού 14 α'ιω-νο 'λλυ,' , • , , , , ~ , · ς, α α 

και εις αυτην ταυτην την ολοκληρωσιν τf)ς Εκδόσεως τών επιστολών η' ' , 
Ηα ε1ν - '·'δ - , , οποια 
~ ι ι αι μ;ημειο~ αι ιον της λογιοτητος καl τfις μορφf)ς του έξαιρέτου 
εκει'\ου λογιου του Δημητρίου Κυδώvη, ό όπο1ος αν Ιiζησεν Εν πJ , ~ , 
{} ~ ι ο - ') _a_ 1 c I ιανιι απε-
ανεν εν τουτοις εν τη α ,ηυει\! της Ελληνικijς Όρiίοδοξ(ας. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Κωvιι:αv-τlvοv Λ. Μέρ"tζιοv: Μνημεία Μακεδονικής clστορlας. ΘεσσαλQ
νικη, 1948. 8• σα. ιε' +572. { Μακεδονικl] Βιβλιοffήκη &ριff. 7). 

co ~ Β ' ~ 
εν ενετι\! εγκατεστημένος λόγιος εμπορος κ Κ Μ' ,. &φ' η'ς 

ά ' δ ι , . • ερτι..ιος, 
.πο εκαπενταετιας ηρχισεν ασχολούμενος μΕ τη'ν Ερευναν κα'ι μ- ελ' -
β βλ {} - ' - , , _ . ετην των 
~ ι ιο ηκων και των αρχειων της Ciλλοτε γαληνοτάτης itάλασσοκρατείρας 
εδημοσίευσε καl ύλικΟν (&φορών εlς τi]v "Ηπειρον καl τi]ν Κρήτην ίδί~) καl 

γάτον; ~ό1'2~8~~2(:~f}) ις1ci3αu51'}5ις)~ 100(,8"' έδοξε" (εδοξε), 100,9 κάλλαχοϋ λεγάων (λε-
2' ' ~ , , • α υ τω αυτη, ουτω;) κλπ. 
Πρβλ. του αυωϋ Η. L ο e n e t . Μ 1 C 

~'aρres ses lettres et ses. aρologie/in:di:esan~~ «A~:~~~:~:a ;:::~~esp~~~~res 
orum:::o, vol. XVII, 1947, σσ. 195-207, έν σ. 204. ιca-
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άπηκρίβωσε πρόσωπα καl πράγματα, όJστε να κατn.ταχft] εlς την σειρό.ν τών 
'Ελλ1\νων Ιστοριοδιφών Α. Μουστοξύδου, Κ. Σάftα, Σπ. Θεοτόκη, τελευ
ταίος χρονολογικώς &λλ~ oUχl flσσων &πΟ &πόψεως προσφοριΊς. Αί ερευναί 
του δΕν περιωρίσ{}-ησαν είς τΟ ΚρατικΟν ~Αρχείον τlϊς Ένετίας η τΥιν περί
φημον Βιβλιοftήκην τού Άγ(ου Μάρκου, &λλα επεξετά{}ησαν εlς τα πολύτιμα 
Εκείνα άρχεϊα της ΈλληνικΥις Κοινότητος τfις Ένετίας, έκ τών όποίων Εξεδό
{}ησαν fιδη διαφωτιστικώταται. είδήσεις. Οί καρποl τών έρευνών τοϋ άκατα
πονήτου ίστοριοδίφου Εκτείνονται εLς την πολιτικΥιν ίστορίαν, είς τΥιν φιλο
λογ(αν, εlς τi}ν προσωπογραφ(αν τi\ς ερευνωμένης (lδ(<,ι μετα τ·(]ν &λωσιν) 
Εποχfiς, δεικνύουν δΕ πόσον {}ι:'ι &φελη{}ώμεν &κόμη άπΟ τας ένετικας πηγ&ς 
και μάλιστα μεηl την ϊδρυσιν ηlν μελετωμένην τοϋ Εν Βενετίg 'Έλληνικοϋ 
'Ινστιτούτου (διότι α'L Εκ διαβατικών μελετητών προερχόμεναι Εργασίαι ε{ναι 
μ,ικροτέρας πάντοτε σπουδαιότητος). Εϋγνώμονες έπομένως πρέπει να ε'ίμεitα 
rcρΟς dνδρα δ όποίος ό:νευ ίδιοtελείας καl μακραν τών Επαγγελματικών του 
άσχολιών κατηνάλωσε μΕ τόσην εύρετικην φαντασίαν καl ίκανότητα Ερευνη
τικοϋ προσανατολισμοϋ τα ώριμώτερα τfις ζωfις του ετη, χάριν τfις διαφωτί
σεως τfjς Ε&νικfις ήμών ίστορίας, κατέστησε δ~ αύτΟς έαυτΟν αύτοδίδακτον 
γνώστην τών σχετικών ίστορικοφιλολογικών ζητημάτων, ίόστε καl συγγρα
φείς κα\ βοηftήματα να χρησιμοποιiί μετα τi\ς αuτijς με{}' ής τaς πηγaς 

εύκολίας. 
'Ο μετα χείρας ογκώδης τόμος <<Μνημεία Μακεδονικiiς Ίστορ(ας>>, 

δι' δν ό συγγραφεiJς εlργάσ{}η κα\ κατα η)ν κατοχi]ν περιλαμβάνει τα έξi\ς 
κεφάλαια: Α'. Ή αγοραπωλησία Μακεδόνων αlχμαλώτων έν Κρήτη κατΟ. 
τον ΙΔ' αlώνα.-Β'. Ή βυtαντινi] Μακεδον(α (1319- 1425) tlτοι τ( &να
φέρουν (περ\ Μακεδον(ας) τα Commemorίali, ώς κα\ ο! κώδικες Morosίni 
κα\ Zancaruola. Κώδιξ Μαρκιανi\ς Βιβλιοftήκης.-Γ'. Ή έν Θεσσαλονίκη 
'Ενετοκρατ(α (1423 -1430).-Δ'. τί περιέχουν τα Dίarii τοίi Marίn Sa
nudo (1497 -1533).-Ε'. Περιγραφα\- όδοιπορικΟ. κλπ.-<;"'. ΜακρΟ. μα
κεδονικ11 χρονογραφία (Εκ τοϋ άρχείου των Εν Κωνσταντινουπόλει καl Κερ
κύρ<,ι βα'tλων) κλπ.-Ζ'. Έμπορικ1) (έλληνικ1)) &λληλογραφ(α έκ Μακεδον(ας 
(1695-99).-Η'. Ο! έν Βενετ(g Μακεδόνες κα\ 1i έν γένει δράσίς ψιν.
Θ'. 'ΑπΟ τΟ &ρχείον τοϋ Εν Δυρραχίφ προξενείου τ1ϊς Βενετίας.- ΙΌ ΤΟ άρ
χε ίον του Εν Θεσσαλονίκη CΕνετικοϋ προξενείου" προϊόντα.-ΙΑ'. Οί Εκ Μα
κεδονίας μεγάλοι εUεργέται τοϋ f:{}νους Γεώργιος Καστριώτης, ~Ιωάννης 
Κωττούνης.-ΙΒ'. Ή Έκκλησ(α Θεσσαλον(κης κα\ &λλων μακεδονικών πό
λεων' 'Αftανάσιος Πατελλάρος, ό Κασσανδρε(ας Λαυρέντιος, Βενέδικτος 
-κραλλίδης κλπ. 

Είναι γνωστΟν Οτι τΥjς Μακεδονίας ή νεωτέρα ίστορία είναι Ελλιπώς 
γνωστή, καΗόσον δΕν Εχομεν πηγCις Επl τών Οποίων να στηριχ&ώμεν. Πdσα 
έπόμένως προσφορcf. σχετικΥι πρΟς τfιν πολιτιΚ'Ι)ν Lστορίαν, τiιν Εκκλησιαστι-

~ 
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κ-f}ν διοίκησιν, τΟν άπόδημον μακεδονικΟν Έλληνισμόν, τα γράμματα, τΟν 

βίον, τΟ Εμπόριον καl την οίκονομικην ζω1Ίν εlναι Οχι μόνον εUπρόσδεκτος 

άλλα καl σημαντική, ώς -&εμελιοϋσα ~1Ίν Lστορικην γνώσιν. "Αν -&ελήσωμεν 
να Εξετάσωμεν ηΊν άπΟ τών σταυροφοριών 'Lστορίαν τοϋ Βορείου CΕλληνι

σμοϋ 11α στηριχ{}ώμεν ε'ίς δύο κατηγορίας πηγών: cΕλληνικ&ς (ίστορικούς, 

χρονογράφους κλπ. συγγραφείς βυζαντινοiις Χαl μεtCι την ιlλωσιν) καl ξενι.:. 

κ&ς (φράγκων, ενετών, τούρκων κατακτητών,_ περιηγητάς, προξένους κλπ.). 

Αί Ελληνικαl πηγαl δΕν εiναι δυστυχώς Επαρκείς καl ή συμπλήρωσις αύτών 

ύπΟ τών μαρτυριων των ξένων προάγει nlv f:ρευναν. Δι~ αύτΟ τΟ βιβλίον 

τού κ. Μέρτζιου καλύπτον τi]ν περ(οδον 1300- 1800 είναι πολύτιμον, καftο 

παρέχον άπείρους νέας ε'ίδήσεις περl πραγμάτων, γεγονότων και προσώπων 

τfις Λίακεδονίας και ένισχϋον τΟν άναντίρρητον CΕλληνισμΟν αύτfις κατ& τοUς 

σκοτεινοUς Εκείνους χρόνους τfις πρΟ _τοϋ Ίεροϋ -Άγώνος ήμών ήμισείας χι
λιετηρ(δος. 

Ήμας Εδώ Ενδιαφέρουν ίδιαιτέρως τα τρία πρώτα τμ1lματα τοϋ βιβλίου 

τα άφορώντα ε'ίς τΟν πρΟ τfις άλώσεως χρόνον, καl δ1l είς τοUς σκλάβους 

o'i Οποίοι ΥιyοράσΗησαν Εν Κρήτη κατCi τα τέλη τοϋ 14. α'ί. -καl τοUς Οποί

ους ξένος μελετητi}ς παρουσ(ασεν ώς μi] κατa πλειοψηφ(αν "Ελληνας (κα\ 

τους Οποίους Εμφανίζει δια νέας έρεύνης δ συγγραφεlις οίοι πράγματι ήσαν, 

&ποκαΗιστών τα πράγματα). "Ιδιαιτέρως τΟ Γ' κεφάλαιον τΟ άφορών είς ηΊν 

δλιγοχρόνιον έκε(νην κατάληψιν τi\ς Θεσσαλον(κης uπο τών 'Ενετών (1423-
1430) τ,)ν γνωστi}ν !δ(ΙJ έκ τών Έλλ1\νων χρονογράφων, τού Ψευδοφραν
τζfι, τοϋ Δαϋκα καl τοϋ Χαλκοκονδύλη, έκ τών Οποίων δ παραχαράξας τΟν 

&ληfti\ Φραντζijν τοίi Chronicum Mίnus συγγραφεiJς τοίi Cl1ronίcon Majus 
άποδίδει τΟ γεγσνΟς ε'ίς πώλησιν Εκ μέρους τοϋ δεσπότου Θεσσαλονίκης ~Αν

δρονίκου Παλαιολόγου είς τοιJς CΕνετούς, πώλησιν έξ Ύjς Ελαβεν ό δεσπότης 

50.000 δουκάτων. Ό κ. Μέρτζιος συζητεί το πράγμα, έρευv\i τa aρχεία, δη
μοσιεύει τα σχετικα πρΟς τΟ γεγονΟς τijς μεταβολfις Εγγραφα, &λλCι δΕν εύ

ρίσκει &πόδειξιν τΥjς τοιαύτης &γοραπωλησίας. Συμπεραίνει λοιπΟν Οτι πρό

κειται περl μύ&ου.. Θα μoiJ ΕπιτραπΏ σχετικώς να παρατηφlσω, δη δ συγ
γραφεVς δΕν Εξετίμησε δεόντως ηΊν Εν σ. 38 &πόφασιν τΥ)ς cΕνετικΎjς ΓΈρου

αίας της 27 "Ιουλίου 1423, κατα την Οποίαν <<Cλν ό Δεσπότης είναι εύχαρι

στημένος νιi η)ν παραδώστι καi ζητ1lση κάτι πρός διατροφ1lν του, σdς άφί

νομεν πλ1lρη έλευ&ερίαν να ύποσχεΗ·fιτε δ,τι δύνασ1tε ε'ίς τΟν είρημένον κύ

ριον Δεσπότην καl ίδίg &πΟ τα Εσοδα τΥjς Θεσσαλονίκης που η~ελον περισ
σεύσει μετα τCις αναγκαίας δαπάνας, δτι 11α τ<Q δίδωνται Ετησίως 20 Εως 40 

χιλιάδες ό:σπρα, άναλόγως τών διαθ·εσίμων περισσευμάτων ... >> "Αν τώρ-α 
Επερίσσευσαν ποτέ, τοϋτο εlναι ό:λλη ύπ6&εσις. ~Αλλ~ έκ τών Εγγράφων, τα 
όποία ό συγγραφεUς δημοσιεύει, φαίνεται δη ό πάσχων "Ανδρόνικος, πολιορ

κηΗεlς ύπΟ τών Τούρκων καl στερη{t·εlς μετU τiiς Ενδοχώρας τfiς δυνατότη-
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τος της προμη{tείας τών τροφοδοσιών τΥjς πόλεως, Εστράφη πρΟς nlv μόνην 

δύναμιν llτις 1lCt ήδύνατο δια του fi-αλασσίου δρόμου να Εξασφαλίσυ τα σι
τηρU τfjς Θεσσαλονίκης, ηΊν Ένετίαν. cH παράδοσις δμως Εγένετο έπl δροις 
διατηρήσεως τΟ μΕν τών προνομίων τών Εκκλησιαστικών καl πολιτικών τfjς 

πόλεως &ρχόντωv, τΟ δf: τfις &μέσου βοη{tείας είς σίτον τσϋ λιμώττοντος α\1-

τfiς πλη-&υσμοϋ, ό όποίος έκ της πείνης fιναγκάζετο νιi Εξέρχεται τfiς πόλεως 

καl ν& καταφεύγη είς τΟν πολιορκητηv καl Επιδρομέα. ~Απ Ο τα αϊτήματα 

τών πρεσβευτών τους όποίους Επανειλημμένως Εστειλαν πρΟς την μητρόπολιν 

Ένετίαν οί Θεσσαλονικείς.καl &πΟ τδ:ς απαντήσεις της προ{}·ύ.μου Γερουσίας, 
φαίνεται δτι μάλλον έτηροίiντο τα ύπεσχημένα καl κατεβάλλετο φροντl.ς 

ν' &νακουφίζεται δ πάσχων πληl1uσμός. ~ Αλλα τελικώς ύπερίσχυσαν τα δπλα, 

άφοϋ καl κατα τfιν Επταετία ν τfiς Ενετοκρατίας η μΕν ναυτικiι Ενετικiι. δύνα

μις η διατε&είσα δια τfιν Θεσσαλονίκην ύπfiρξε μικρα καl διαλείπουσα, η δΕ 

φρουρα είχεν &νάγκην τών ύπηρεσιων Τούρκων &ντιitέτων πρΟς τΟν &νεγνω

ρισμένον Σουλτανον. 

τα σχετικα πολύτιμα Εγγραφα ό κ. Μέρτζιος 8δημοσίευσεν Εν μεταφρά

σει (μετ& παρα&έσεως φράσεων σημαντικών τοϋ πρωτοτύπου} καl Εν φωτο

τυπίαις. Τούτο νομίζομεν Οτι είναι &τυχές. τα Εγγραφα ταϋτα Επρεπε να 

δημοσιευ&οϋν είς τΟ βενετολατινικόv των κείμενον, δια να είναι προσιτd εϊς 

τΟ διεΗνΕς ΕπιστημονικΟν κοινΟν τΟ όποίον Ενδιαφέρεται δια ηlν Μακεδονι

κfιν ίστορίαν, καl .Εν μεταφράσει, Ενδεικτικώς δέ τι να Εν φωτοτυπίαις. Νϋν, 

&ς Εχουν τα πράγματα, τΟ βιβλίον ε'L.ς τΟ σχετικόν του τμfίμα δύναται να 

χρησιμοποιη{}fi μόνον &πΟ τοUς <Έλληνας μελετητας η τοUς &πι-θ·άνους Εκεί

νους ξένους οί Οποίοι δια τοϋ φακοϋ .it" &ναγνώσουν τα παλαιογραφικα κεί

μενα Εκ τών φωτοτυπιών, Εφ" Οσον είναι ήσκημένοι εϊς τiιν λατινικiιν πα

λαιογραφίαν ! 
"ΑλλCι τΟ Ελάττωμα τοϋτο δΕν μειώνει τi)ν τεραστίαν σημασίαν τοϋ βι

βλίου δια τΟ Οποίον ή ·Ελληνικ1l 'Επιστήμη c&α είναι ύπόχρεως είς τΟν &κα

ταπόνητον συλλογέα καl ύπομνηματιστiιν τοίi ύλικοϋ κ. Κων. Μέρτζιον. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Νικολάου Τωμαδάκrι, Ό Ίωσηφ Βρυέννιος κα1 ή Κρfιτη κατd tδ 1400. 
'Εν Ά#fιναις 1948, ο. 146. 

Νέον δείγμα τfjς Εξαιρετικης φιλοπονίας καl Επιστημονικ'ίϊς αUτοίi Εμβρι

-&είας μάς ,7ΙQΟσέφερε μΕ την ύπΟ τΟν ώς Ciνω τίτλον πραγματείαν του δ δια

ιτρεπ1)ς Κρης ίστορικοφιλόλογος. κ. Νικόλαος Β. Τωμαδάκης. 
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ΤΟ Εργον, του όποίου προτάσσεtαι λεπτομερ1lς βιβλιογραφία, άποτελείται 

Εκ δύο μερών. "Εν τό) πρώτcρ Εκτίitενται διεξοδικώς τα τοϋ βίου τοϋ Βρυεν

νίου, τΟ Εργον καl α'L ίδέαι αϋτοϋ, τΟ: φιλοσοφούμενα, ή πολιτικΥ] itέσις καl 

αί ϊδέαι, Εν δΕ τό) δευτέρcρ ό συγγραφεύς, &φοίi προηγουμένως.Εξέ&ηκε τα 

τfίς πολιτικfjς καl εκκλησιαστικfις καταστάσεως τfις Μεγαλονήσου, f)τις ·κατα 
την ΕποχΥ]ν Εκείνην Εσφάδαζε ύπΟ τΟ πέλμα τΥjς ρωμα'ίκfjς τυραννίας, πραγμα

τεύεται περl τfις Εν Κρήτη δράσεως τοίi Βρυεννίου_ &λλU, καl τοϋ Ενδιαφέροντος 

τΟ όποίον Ετρεφεν ούτος πρΟς την Κρήτην καl μετΟ: τΥ]ν Εκ ταύτης &ναχώρη

σίν του. 
~Εκτί-θενται πρbσέτι Εν τίρ Β' μέρει, αί σχέσεις τοϋ Βρ. καl αί συζητή

σεις του μετα τών παποφίλων, ή 1Ί-&ικt1 κατάστασις τfις κρητικfις κοινωνίας 

κατα nlν εποχ11ν Εκείνην άναγράφονται δΕ καl διάφοροι λαογραφικαl εlδΊl

σεις. ~Εν lδιαιτέρφ κεφαλαίφ τοίi Β' μέρους, τΟ Οποίον φέρει τΟν τίτλον </Η 

Κρητικη άλληλογραφία τοϋ Βρυεννίου», Εξετάζονται τα πρόσωπα μεit' iδν 

εlχεν ούτος άλληλογραφίαν, δημοσιεύονται δΕ καl τα σχετικα κείμενα, &ν δύο 

τΟ πρώτον Ερχονται εlς τΟ φώς της δημοσιότητος. Γίνεται προσέτι λόγος Εν τψ 

Β' μέρει περl τών κατa το 1400 Κρητών itεολόγων Ίωσljφ Φιλάγρη καl 

Νείλου Δαμιλα, περl ών Ελάχιστα ήσαν γνωστά. 

Έν τψ τριτόμφ διεitνο:Uς χρ1\σεως συγγράμματι τού Κρουμβάχερ, &παξ 

μόνον δ Ehrlιard άφιεροί δύο τρείς γραμμας περl Βρυεννίου εν αίς τΟν χαρα

κτηρίζει ώς τΟν «σημαντικώτατον τών κατα Λατίνων &ντιρρητικών τών τελευ

ταίων χρόνων τού Βυζαντίου (Τ. Α', σ. 221). Έν δε τψ Γ' τόμφ (σ. 693) 

αύτΟς ό Κρουμβάχερ μdς πληροφορεί Οτι Εν τύ επιστολfi τοίi Βρυεννίου τfί 

ύπΟ τΟν τίτλον «Τίνες αί αίτίαι τών καft~ ήμας λυπηρών» περιέχεται σπου

δαιοτάτη ϋλη προς γνώσιν τi'jς Ελληνικi'jς μεσαιωνικi'jς ,δsισιδαιμονίας. 'Αλλ' 

αν c&α Ύ]l1ελέ τις να Lκανοποιήση τΟ κατόπιν τών πληροφοριών τούτων προ

κλη{}Εν Ενδιαφέρον {}d προσέκοπτεν είς δυΟυπερβλήτους δυσχερε.ίας, διότι τα 
ύφιστάμενα βοη{}ήματα, τα &ξιολογώτερα τούλάχιστον, είναι Εντελώς δυσπρό

σιτα. cO κ. Τ. χαρακτηρίζει &ς καλfιν nlν βιογραφίαν τοίi Βρυεννίου τΥ]ν 

Οποίαν δ μέγας Εκείνος Εϋγένιος δ Βούλγαρις προτάσσει Εν τ~ πρώτcρ τόμφ 
τοϋ Εργου του «Ίωσfιφ μοναχοίi τοϋ Βρυεννίου τα εύρείtέντα», συμπληροί 

δΕ Εν τοίς προλεγομένοις τοϋ Γ' τόμου. 

Εύγένιος ό Βούλγαρις συνέγραψε τi)ν βιογραφίαν τοίi Βρυεννίου Επl τiί 

βάσει των Εκδο{}έντων κειμένων. <Έτεροι Ερευνηταl Εχρησιμοποίησαν καl τα 

δσα Εγραψαν oL σύγχρονοι τοϋ Βρ. περl αύτοϋ καλd η --κακά. ~ο Τ. €χρη

σιμοποίησε τdς ίδίας πηγάς, άλλα ΕκτΟς του Οτι προσεκόμισε νέα σημαντικώ

τατα στοιχεία, ώς τα εν τfi Μεγάλη Χρονογραφίg τοϋ Φραντζη ύπάρχοντα, 

έξεμεταλλεύ·θ·η πληρέστερον καl &ρτιώτερον τας ύφισταμένας πηγάς, άνευρων 

στοιχεία τα όποία διέλα{}ον nlν προσοχΊlν τών πρΟ αύτοϋ Ερευνητών. 
~Εν τίρ Β' κεφαλαίφ τοίi πρώτου μέρους παρατίiJ·ενται Εν σσ. 43- 52· 
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α') πίναξ έκδεδομένων Εργων τοϋ Βρυεvνίου, β') πίναξ ανεκδότων αύτού 

εργων (έκ τών κωδίκων} και γ' J λεπτομερiις πίνα ξ έμφαίνων nlv χειρόγραq:ον 
παράδοσιν τοίi ~ργου τού Βρυεννίου. Έν δε σσ. 87-92 τοίi Β' μέρους 

παρατί&ενται οί πίνακες τώv Εργων τών δύο Κρηrών &εολόγων Φιλάγρη καl 

Δαμιλd, περl ών έγένετο λόγος άνωrέρω. 

Περ\ το ονομα τοίi Βρυεννίου ~χει διαμορφω{}η ί!νας ~ρύλος. Παρου

σιάζεται ύπΟ τών συγχρόνων του &ς κάτοχος μυστικού (τΟ άληπτον &.πόρρη

τον) δυνάμει rοϋ Οποίου -&α ήτο δυνατΟν να έπιτευχ-&fl &μέσως ή Ενωσις τώv 

~Εκκλησιών. Περl τοίi μυστικού τούτου ποιείται λόγον ό Τ. έν σσ. 9 καl 

11- 15 τοίi πρώτου μέρους. 
~Εξαιρετικού Ενδιαφέροντος εlναι τα κεφάλαια τοϋ Β' μέρους ύπΟ το\Jς 

τίτλους <<"Η Εξοδος τοϋ Βρυεννίου έκ Κρήτης καl τΟ: περl &κολασίας τών 

έν.Κρήτη κληρικών>> καl «~Η-&ικ1l κατάστασις τijς Κρητικfίς κοινωνίας Επl 
Βρυεννίου. Λαογραφικαl εΊδήσεις>>. (Βλέπε Ev προκειμένφ καl τΟ περισπού
δαστον Ciρ{)ρον τοϋ Εν Παρισίοις διαπρεπούς κα-&ηγητού κ. Λυσάνδρου Οικο

νόμου L'etat ίnteilectuel et moral des Byzantίns vers le ιnilίeu du 
XIVe siecle d'apres une page de J oseph Bryennίos>>, εν τ(\> τιμητικii> 

τόμφ τού Καρόλου Ντήλ \ τΟ Οποίον ύποδεικνύει καl ό Τ. Εν τfi Βιβλιο

γραφίg rου). 

~Εν τiρ συνόλφ της Ciλλωστε η νέα πραγματεία τοϋ Τ. είναι Εξαιρετικοϋ 

Ενδιciφέροντος. Οί χαρακτηρισμοί του πρΟ πάντων είναι Ciξιοι ίδιαιτέρας 
προσοχijς. Ίδοι! εν παράδειγμα: «<0 λόγος τοίi Βρ. ζωηρος καl διαυγi]ς ποι
κίλλεται πο/ιλάκις μΕ παρεμβαλλομένους στίχους, αίνίγματα, ζωηρ<Χς είκό':'ας. 

~Η προσοχi) του μέσου &κροατοϋ συγκρατείται, ό δΕ πτωχότερος τΟν νοϋν, ό 

μη δυνάμενος να παρακολου-&ήση τοlις μαιάνδρους τfiς Θεολογικfiς διαλεκτι

κiϊς, ούδΕ να διαστείλη μεταφυσικι1ς διακρίσεις, {}έλγεται &πΟ nlν ύφi)ν του 

λόγου καl τι1ς &πλ<Χς είκόνας>> καl Εν συνεχείq; παρα&έτει πρΟς πλήρη κατα

νόησιν τών λεγομένων του χωρία τοϋ Βρ. σχετικά: «οί Εν τοίς τών &ν{}ρώ

πων καρδίαις κρυπτόμενοι λόγοι, Εοίκασι κερασίοις συνεχομένοις Εν καλα{Η

σκοις, ών ένΟς έλκομένου, δύο εύίtlις συνεφέλκεται· τοίς δέ, τέτταρα επεισι· 

καl τοίς, πάντα σχεδΌν Επισύρεται ... >>. 
Πράγματι c'Ος όμιληηlς ό Βρ. εlναι χαριτόβρυτος. ΕLς τι1ς &ρετ<Χς τ αύται; 

τοϋ Βρ. άποβλέπων ό Τ. Εξηγεί τΟν πρΟς αύτΟν ΕνiJουσιασμΟν Εύγενίου τοϋ 

Βουλγάρεως, μάς αποκαλύπτει Ομως καl ηlν ίδικήν του αίσ&tΊματολογίαν: 

δτι δηλαδΥι καl ό Ίδικός του Εν&ουσιασμΟς ύπΕρ τοϋ Βρ. εχει κίνητρον. cO 

1 Ό κ. Λ. ΟΙκονόμος, ώς γ'\'ωστό\• 1 έβοή{}ησε r:Ον μακαρίτην μέγαν Διδάσκαλόν 

μοu έν τfl σuγγυαφfl τοϋ πρώτου τόμου τfι; Μεγάλης Βuζα'\'tLνfις Ίστορίας τοu, μετά 

δΕ τοϋ χ. R. Guilland toίi διαδεχ{}έντος τΟν J)iel11 έν τί} Σορβόννη, έξέδωκε τΟν 

δεύτερον τόμοv τfις ίστορίας ταύτης. 

r 
I 

I 

I 

l 
i 
I 

Βιβλιοκρισία 269 

Τ, &γαπ{i, ώς τοϋτο γίνεται κατάδηλον είς τU συγγράι:ιματά του, ύπερβολικα 

τΥιν Ίδιαιτέραν πατρίδα του Κρ1lτην, Εντεii{}εν ό Εν-&ουσιασμός του ύπΕρ του 

.Ε11ναποστόλοv Οστις ε{}εσεν είς nlν ύπηρεσίαν τfις Κρήτης καl Εν αύτή καl 

μακρ<Χν ταύτης εύρισκόμενος όλόκληρον τΟν πλο1'τον των &ρετών του. Χάρις 

είς τΟν ΕνiJουσιασμΟν τοϋτον fιγαλματώ{tη νυν δ &νδρι<Χς τοi) Ίωιτhφ _Βρυεν

νίου, ή λαμπρ<Χ περl τούτου Μονογραφία, ή όποία ήλ&εν είς τΟ φώς, καl 
ητις ΕκτΟς τοϋ Οτι συμπληροί μέγα κενΌν εν τfi CΙστορί<t τi]ς Μεσαιωνικi)ς 

"Ελληνικflς γραμματολογίας, &ποτελεί καl πολύτιμον ίστορικΟν βοή-&ημα δια 

ηlν κατανόησιν _των {)λιβερ(ί)ν έκείνων χρόνων κα{}" οϋς τΟ "ΕλληνικΟν fJγω

νίζετο τΟν περl τών δλων ~γώνα. 

Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρ cι " l Ι~ e 11~ e 1' l e: Plιilipρes et lcι Mcιcι!cloine orie1~tcιl d. l' epoque 
clιτBtienne et byzantine. Τόμος Α' κείμενοJι είς μέγα σχijμα εκ σελ. 

568, τόμ. Β', J.εύκωμα μετd 82 πινάκων. PaΓis, 1945 (Εκδ. ύπδ η)11 

ποο~τα~ίαν του Γαλλικού cy πουργείου llαιδείας ώς 158ον τεϋχος η] ς 
Bibliotlιeque des έcoles [?ψcι1~9cιises d 'Atlιenes et de Ποηιe}. · 

Πολυτελi]ς ~κδοσις, &ξιολογωτάτη τ(\> οντι συμβολi] εiς τi]ν παλαιοχρι

στιανικ1lν. καl ΒυζαντινΊlν τέχνην τfiς Μακεδονίας, περl τfις όποίας, &ς Ορ{}ώς 

παρατηρεί ό συγγραφεlις εν τψ προλόγφ του, δΕν ύπάρχει είσέτι συνολικΟν 

Εργον, πλhν τών περl Θεσσαλονίκης καl "Α{}·ω μονογραφιών. 

ΤΟ Εργον του ό συγγραφεUς διαιρεί είς δύο μεγάλα μέρη: .τΟ ίστορικδJι 

κα'ι τΟ άρχαιολογικόν. Ε'Lς τΟ πρώτον ό συγγραφεlις διεξέρχεται μΕ &κριβfι 

γνά:,σιν τών πηγών 1) τα κατα τΟν Παϋλον κal τας συνδεομένας μΕ αύτΟν 

παραδόσεις, 2) nlν ίστορίαν τών Φιλίππων &πΟ τοϋ Μ. Κωνσταντίνου μέχρι 

τοϋ Ίουςrτινιανοίi, δπου παρατί{tενται καl αL χριστιανικαl Επιγραφαl τών 

Φιλίππων καl τΟ περίφημον _κεχαραγμένον είς τΥιν πύλην τfις πόλεως κείμε

νον τf}ς &λληλογραφίας τqV ~Αβγάρου, 3) ηlν ςiπΟ τοϋ 7ου αϊωνος μέχρι τfις 

Φραγκοκρατίας ίστορίαν τών Φιλίπ:rcων. καl τfίς ~Αν. Μακεδονίας μΕ πλούσιον 

βιβλιογραφικΟν ύλικΟν δια τ<Χς σλαβικ<Χς κατα τών έλληνικ&ν χωρών Επιδρο

μaς (έκτενrς κεφάλαιον με τaς γνωστας &ντιμαχομένας γνώμας), 4) η'Jν ίστο

ρίαν τf)ς Τουρκοκρατίας, λίαν εκτενfι,- καl τέλος 5) τα κατα τΟν μητροπQλι
τικΟν Θρόνοy τών Φιλίππων &πΟ :rών χρόνων·. τf)ς_ Uπαγωγfίς του ε'Lς το\Jς 

Πάπας καl επειτα εtς τΟν ΟΊκουμενικΟν Πατριάρχην μέχρι τοϋ ετ_ους 1721, 

δτε .fι Εδρα μετετέ{}η εΊς Καβάλαν. Άλλ(1 περl τQυ _ίστορικQϋ. rούτου μέρους 

τΟν λόγον εχουν οί ίστορικ_οί. 
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Είς τΟ δεύτερον μέρος, τΟ δρχαιολογικόν, δπερ κυρίως ενδιαφέρει τοtς , 
&.σχολουμένους μΕ τΥιν παλαιοχριστιανικ1lν τέχνην, Εξετάζονται δια μακρών 

τα δύο παλαιοχριστιανικCt μνημεία τών Φιλίππων: ή δι' άvaσκαφών &.ποκα

λυψ&είσα Επl τοϋ Uψώματος παρd τΟ &ρχαίον -&έατρον τρίκλιτος μετα Εγκαρ

σίου κλίτους βασιλικ1l χρονολογουμένη υπ' αt,τοϋ κατα τΟ τέλος του 5ου 

αίώνος (περ\ τψ 500 μ.Χ.) καΙ ό παρU. τ1\ν &γορU.ν ελλιπέστατα μέχρι 

σήμερον μελετηΗεlς παλαιοχριστιανικΌς τρουλλωτΟς ναός, τοϋ Οποίου διασψ

ζονται λείψανα τών -μεγάλων λι{Ηνων πεσσών καl τΥ}ς προσόψεως. 

Τα δύο μνημεία &νεσκάφησαν Εξαντλητικώς υπ Ο τού κ. L., &παντα δf: 

τα εύρήματα Εφωτογραφή{}ησαν καl Εσχεδιάσ{}ησαν κατU τρόπον τέλειον, 

ΕκδΟ'&έντα εLς ίδιαίτερον Λεύκωμα με{}οδικώτατα κατατεταγμένον μΕ κατά

λογον εlς τΟ τέλος Ολων τών εύρημάτων Εν μικρψ σχεδίψ. 

ΤΗσαν δΕ άξιοι τfjς ύποδειγματικf)ς αυτης Εκδόσεως οί ναοl των Φιλίπ

πων, διότι &μφότερα τα μνημεία πλουτί,ζουν τfιν tστορίαν τΥjς παλαιοχρι

στιανικΥjς άρχιτεκτονικfίς μf: δύο αξιόλογα μέλη: 11 μf:v &.ποκαλυφftείσα Βασι

λική, ή συνδεομένη μΕ τας περl τfiς φυλακίσεως τού Παύλου παραδόσεις, απο

τελεί δείγμα τοϋ βασιλικού τύπου μετ~ Εγκαρσίου κλίτους καl προσκτισμάτων 

εlς την τελείαν αυτού ανάπτυξιν, Ο δεύτερος δΕ ναΟς &νήκει ε'ις ιδιαζούσης 

σημασίας δμι/ισν ναίδν, Εν οίς γίνεται ;τροσπάitεια τfίς στεγάσεως τfις Βασι

λικfις μΕ τρούλλον καl συνδυασμού τού συστήματος τfις βασιλικΥ]ς μΕ τρουλ

λωτΟν ναόν. 

Των δύο μνημείων γίνεται λεπτομερf)ς περιγραφ1) καl έρμηνεία, Επιχει

ρούνται δΕ αποκαταστάσεις τfις &ρχικfίς aυτών μορφης. "Εκτενέστατα lδίως 

Εκτίι<tενται τ~ αφορώντα ~ εlς ηΊν Βασιλικiιν καl τα μέρη αυτης. Δfν περιορί

ζεται δΕ ό σ. εlς τf]ν Εκ{}εσιν καl &ξιοποίησιν τοϋ νέου ύλικο1J δια συγκρί

σεων πρΟς συναφiϊ μόνον παράλληλα, &.λλα Εκτείνεται καΙ. εlς δλα τα μέχρι 

τοίiδε γραφέντα περl παλαιοχριστιανικών βασιλικών μι': εϋρυτάτην βιβλιο

γραφίαν. 

Εlς τας μακρας αUτας παρεκβάσεις γίνονται αξιόλογοι παρατηρήσεις, 

πλiιν δμως &φ' ένΟς δΕν &.ποφεύγονται γνωσταί, καl μάλιστα γνωστόταται, 

απόψεις, &.φ~ Ετέρου απορρίπτονται πολλάκις γνώμαι στηριζόμεναι Επl Ενδεί

ξεων η σαφών μαρτυριών, χωρlς να προσάγωνται καl &.νάλογα Επιχειρήματα. 

Θα αναφέρω μερι.κα παραδείγματα : 
Εlς rα &.φορώντα τα διαμερίσματα τού βαπτιστηρίου, παρα τUς ρnτας 

πληροφορίας τοίi Κυρίλλου clεροσολύμων περl Εξωτέρου καl Εσωτέρου ο'ίκου, 

παρα τα πολλα παραδείγματα τών μνημείων Ciτι:να παρουσιάζουν δύο καl 

τρία διαμερίσματα καl παρΟ: τiιν φύσιν τrjς τελετfις τfiν &.παιτοίiσαν τα δια~ 

μερίσματα ταύτα, ό σ. δΕν τα δέχεται, &.πΟ μίαν τάσιν πρΟς τυποποίησιν, 

ηΊν Οποίαν &κριβώς τα παλαιοχριστιανικα μνημεία αποδεικνύουν ανύπαρκτον. 

~Αμφισβητεί ηΊν ·κατάδυσιν είς την τελετ1Ί\1 τοίί βαπτίσματος τfις &.να-
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τοί.ικfις ~Εκκλησίας καl δέχεται τΟν ραντισμόν, διότι εύρίσκει δτι αί έξ &να
σκαφfις έλιΊούσαι είς φώς κτισταl κολυμβrj&ραι δεν παρουσιάζουν &ρκετΟν 

βά{}ος. Δεν λαμβάνει δμως ύπ' δψιν δτι αύται δεν σc9ζονται όλόκληροι &λλι'χ 

μόνον εlς τα κατώτερα αυτών μέρη, 11 δΕ συνέχισίς των ύπfρ τΟ Εδαφος είναι 

αναντίρρητος' dλλωστε 11 παρατηρουμένη διοχέτευσις ϋδατος διό:. σωλήνων εlς 

τΟ: βαπτιστήρια είναι σαφΕς μαρτύριον τiϊς χρησιμοποιήσεως μεγάλης ποσό

τητος ϋδατος. Διό: τΟν λόγον αύτΟν μετά τινος Ενδοιασμού πρέπει να δεχ{}ώ

μεν τΟ &ς βαπτισηlριον ύπΟ τοίi L. φερόμεvuν πρόσκτισμα &ριστερcΧ της Βασι'

λικfις τών Φιλίππων, 00ς στερούμενον κτιστfις κολυμβήftρας καl σωλήνων 

διοχετεύσεως ϋδατος. Άφ' ετέρου ό κ. L. χαρακτηρίζει ώς βαπτιστήριον 

τΟ πρόσκτισμα νοτίως της Βασιλικfις Β. Νέας ~Αγχιάλου, Εν(ρ προσάγονται 

ύπ~ έμοίi &ρισμέναι Ενδείξεις δηλοίiσαι δτι πρόχει τα ι περ l Εστίας. 

Τα Ερειπωμένα μνημεία δΕν παρέχουν βεβαίως πασιφανii τεκμήρια 

&.λλ~ ι:Χπλώς Ενδείξεις, η)ν σημασίαν τών όποίων πρέπει να στα{}μίζη καταλ

λήλως Ο Ερευνητής, διακρίνων τΟ οlισιώδες &πΟ τΟ Επουσιώδες, δια να κατα

λήξu είς δρ{}Ο: συμπεράσματα. Δια τΥιν &ποκατάστασιν λ.χ. τfις δυτικΥ}ς πλευ

ράς τοίi αί-θ·ρίου τfίς β. τών Φιλίππων, δπου ύπάρχουν μικραl κόγχαι τών 

κρηνών έκατέρωc&εν μεγάλης κόγχης, δεν είναι δρίtΟν νΟ: παραβλέπεται η Εν

δειξις, ηlν Οποίαν παρέχει ως έκ τf)ς {tέσεώς του καl τοίί μεγέ-&ους του δ 

fιμικυκλικΟς χώρος τfίς κεντρικiiς κόγχης. ·ο σ. τΟν &ποκα\:tιστft είς τρόπον 

ΟΟστε να στερfιται ο'iασδήποτε λειτουργίας τΟ μέρος τοίiτο, τοπο-&ετών εlς τΟ 

μέσον δύο κίονας ο·lJδΕν Εξυπηρετοϋντας αλλ& μόνον φράσσοντας τΟν χώ

ρον, Επειδ1) εύρε τΟ Ciνωftεν των ύποftετικών κιόνων τοποftετούμενον μάρ

μαρον φέρον γλυφας &πΟ τΟ: τρία αVτοϊJ μέρη. Οϋδεμία &μφιβολία χωρεί 

δτι εlς τΟν 11μικυχλικ0ν χώρον τfις κεντρικfις μεγάλης κόγχης ήτο τοπο-&ετη

μένη 1'1 κυρίως φιάλη, Υιτοι 1'1 μεγάλη μαρμαρίνη λεκάνη, εί.ς 1]ν Ενίπτοντο 

συγχρόνως πολλοί. 

cO σ. &.ποκρούει διαρρήδην τΟν δρον καl τfιν ϋπαρξιν δευτέρου νάρcθ·η

κος η έξωνάρitηκος εlς τdς βασιλικCtς των Ελληνικών χωρών. Δεν δυνάμεΗη 

δμως V
3 
&.ρνη-θώμεν τα πράγματα. Βασιλιχul μΕ δεύτερον κλειστΟν η &νοικτΟν 

νάρitηκα ύπάρχουν εlς σειρ&ν μνημείων, δσον και εαν Ο συγγραφεUς προ

σπα{}ίi να :τας περιορίση. •Η Βασιλικfι τrjς Έρεσσοίi Ετέitη πράγματι Εκ πα· 

ραδρομfjς εlς τΟ περl βασιλικών Εργον μου, δf:ν μειώνει δμως τΟν &ρι-&μΟν 

τών μνημείων διότι Ετέ{}·η αντl τfις Βασιλικiiς τfjς Τούμπας Θεσσαλονίκης, 

ηΊν Οποίαν ό σ. δf:v &.ναφέρει· ό δΕ εξωνάρθ·ηξ .τοϋ ναού τflς Θεοτόκου Οχι 

δτι δ8ν συγκοινωνεί πρΟς τΟν νάρ-θ-ηκα, τοϋτπ &α ή το &.κατανόητον, &.λλ" &.νεu

ρέ{fη κάτω-θ·εν του δαπέδου καΙ. δΕν γνωρίζομεν που &κριβώς ήσαν αί {}ύραι. 

ς Ο δρος πρόπυλον η προπύλαιον δια τοVς &νοικτοVς Εξωνάρitηκας δΕν 

ε1ναι δλως &.παράδεκτος καl μάλιστα είναι &ρχαίος. Δύναται δμως 1'1 χρησις 
αύτοϋ νd φέρη σύγχυσιν, νιl. {}εωρήσωμεν δηλ. δτι περιορίζεται ο.Οτος πρΟ 
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της πύλης καl oUχl κα-&' Ολον τΟ πλάτος του ναοίi. Οί &νοικτοl Εξωνάρ{}ηκες 

συνεχίζονται Uλλως τε καl κατα τ1)ν βυζαντιν1)ν Εποχi-ιν (λ.χ. οί ναοί; άγ. 

Θεοδώρου ΚιλισΕ:- Κωνσταντινουπόλεως, άγ. "Αποστ-όλων Θεσσαλονίκης 
κλπ.). CΕπομένως ό δρος εlναι προτιμότερον να εlναι ό αύτΟς δια τα αUτα 

πράγμαtα. 

cΩς πρΟς τi}ν καταγωγfιν καl η) ν χρfισι ν τοϋ Εγκαρσίου κλίτους (tran

septe)-ζητήματα, &τινα διό μακρ&ν Εξετάζει παρα&έτων πάσας τας Εξενε

χ&είσας γνώμας (σελ. 37 5- 389)~ό κ. L. δεν δέχεται τi}ν επl τών Άποστο
λικών Διαταγών καl τfjς ΔιαΗ·ήκης στηριζομένην γνώμην μου ι:Ος παστοφο

ρίων καl τα ύπ' Εμού προσαγόμενα παραδείγματα, διότι δΕν εύρίσκει &ρκετΎιν 

η)v μαρτυρίαν οUτε πειστικα τ&. παραδείγματα, μ1) λαμβάνων υπ' Ο.ψιν τό 

γεγονός, δτι, Εφ' δσον ρητώς &ναφέρουν at Διαταγαl δτι ό ναΟς πρέπει να 

εχη <<Εξ έκατέρων τών μερών τα παστοφόρια πρΟς &νατολfιν» καl διαγράφει 

η)ν χρησιν των (<<εισφερέτωσαν τα δώρα εlς τα παστοφόρια»), γνωρίζομεν δΕ 

Οτι η συριακiι λειτουργία Εχρησίμευσεν ώς βάσις τfις κωνσταντινουπολιτικfjς, 

δεν δυνάμε&α ώς τοπικΥιν μόνον διάταξιν τοϋ παλαιοχριστιανικού ναού να 

τα .Εννοήσω μεν άλλ~ &ς &ναγκαίον συμπλtlρωμα. α\Jτού, Οπερ. δυνατΟν ν&. -μη 

κατέχη πανταχού στερεότυπον -&~σιν, δ.λλ' εις τας μετ' Εγκαρσίου βασι..λικα-ς 

τfις e_~λλάδος εύρίσκει η)ν πλέον- άρμ9ζουσαν ΕντΟς τοϋ Εγιωρσίου κλίτους, 

τοϋτο μάλλον καiJόσον εις ταύτας δεν &παντώσι συνή{}ως τα Ε-ξω{}·εν της άψί

δος προσκολλώμενα διαμερίσματα. 

'Ως προς τljν &έσιν τέλος τijς Βασιλικiiς τών Φιλίππων εν σχέσει προς 

τα λοιπα μνημεία τijς Βασιλικfις μΕ Εγκάρσιον κλίτος, γίνονται διεξοδικαl 

Ερευναι εLς δλας τ ας περιοχας καl δλα τα ε'ίδη I διαφεύγει δμως τΟν κ. -L. 
ή μία καl μόνη στεvΥι σχέσις πρΟς τl)ν γ ει τονικ1)ν Βασιλικl)ν τοϋ άγ. Δημη

τρίου ΘεσC!αλονίκης, τi]ν όποίαν οflτος, παρασυρ{}·εlς &πΟ μίαν γvώμην τού 

&:ρχιτέκτονος Ζάχου δτι είναι σταυρόσχημος, λαμβάνει Ελάχιστα 11π' Οψιν, 

ύπερτιμών τdς δημιουργικ&.ς δυνάμεις τfις δευτερευούσης πόλεως τών Φιλί'ππων. 

Είς τfιν μελέτην τού δευτέρο_υ --ναου αί περιγραφαl μερών καl με,λώ-ν 

α\Jτου περιορίζονται, δίδεται δΕ μεγαλυτέρα {}έσις είς- -τ-Ον άρχιτεκτονικΟ·ν 

τύπον, είς τi]ν σύγκρισιν μΕ συναφfi μνημεία τfις Βασιλικfις μΕ τρούλλον κ~l 

είς τΟ Επίμαχον ζήτημα της άποκαταστdσεως τρiJ ναού. Εύρίσκω Οτι 1 είς τ& 
':'ύρια σημεία, σύγκρισις καl .άποκατάστασις δΕν ίκαγοποιούν. ·π συσχέτισις 

με τiιν άγ. Ε'ίρ1lνην Κ~νσταντινουπόλεως, τt)ν όποίαν ό L. λαμβάνει &ς 
πρότυπον καl δια την Ολην άποκατάστασιν, είναι &ς πρΟς τα ουσιώδη &τv

χής. Εϊς μεν , τοUς Φιλίππους ύπΥίρχον τα δύο συστήματα, . τρουλλωτΟς ,κctl 

Βασιλικ1) χωριστά, τΟ 8ν πρΟς &νατολάς, τΟ Ετερον πρΟς δυσμάς, Sν0 εις 

τΟν ναΟν της "Α:-γ. Είρήνης (Οπως είναι σήμερον. καl δπως φαίνεται να τΟν 

προτιμ-{t καl-&ς &ρχικΟν) τΟ σύστημα τfiς Βασιλικijς δΕν ύπάρχει., άλλα Επα

ναλαμβάνεται δlς .τΟ σύστημα τού .τρουλλωτού. "Αν πάλιν δεχίtώμεν τοUς 
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τρούλλους τfjς άγ. Είρ1lνης μεταγενεστέρους (του 8ou αί.), δρ{}i]ν δΕ η)ν 

άποκατάστασιν του Georg εi.ς τύπον ~Ιουστινιανείου ΒασιλικΊϊς με τροϋλί.ον, 

11τοι μΕ Ενα τρουλλον Lσορροπούντα μεταξυ δύο καμαρών καl κατδ. μηκος δλου 

τοϋ ναου διώροφα καμαρωτδ. πλάγια κλίτη, καl πάλιν σUτε στεν1) άλλ~ σUτε 

καl μακρυν1) συσχέτισις ύπάρχει. 

·ο δεύτερος ναός, πρΟς τΟν όποίον γίνεται παραλληλισμός, ό τοϋ Ι\-Ιι

ριαμλlκ Μ. "Ασίας, φαίνεται Εκ πρώτης μόνον Οψεως Ομοιος, όJς έχ τfις 

{!έσεως τού τρούλλου είς τΟ &.νατολικΟν 11μιyυ τού ναού, εκ τf]ς κατασκευiiς 

του δμως σχετίζεται ο.Οτος πολU περισσότερον πρΟς τi]ν Ίουστινιάνειον άγ. 

Είρ1lνην καl o\Jχl πρΟς τΟν τών Φιλίππων, διότι εlς τΟν μικρασιατικΟν ναΟν 

ό τρούλλος ίσορροπεί δπως είς η)ν άγ. Είρ1lνην μεταξU δύο καμαρών, μΕ 

μόνην τl)ν διαφορcΧν δτι ή πρΟς άνατολας παρα τΥιν άψίδα καμάρα είναι 

περισσότερον· περιωρισμένη, ή δε_ πρΟς δυσμUς περισσότερον άνεπτυγμένη, · 
τα δΕ διώροφα κλίτη Εκτείνονται όμοίως καΒ·' δ/ων τΟ μΎ)κος τού ναοϋ. 

Καταλήγομεν U.ρα εlς συμπέρασμ~ Εκ διαμέτρου άντίiJετον,δτι δηλαδ1) ό ναΟς 

τών Φιλίππων είναι παράδειγμα τών προσπαi1ειών τijς Επαρχίας να έφαρ

μόση συνδυασμQv τών δύο συστημάτων, χωρlς να ληφ{}i] ύπ' Οψιν 1l λύσις 

τf}ς πρωτευούσης. "Εξ U.λλου 1l Επαρχιακ1) &δυναμία μαρτυρείται είς τUς 

δρΒ·ώς ύπΟ τού σ. παρατηρουμένας χονδροειδείς &δεξιότητας είς τΎιν κατα

σκευlΊV τού τρούλλου καl εlς τΟν μ1) ύπολογισμΟν τών &&ήσεω~'. Εξ ού πιfJα

νώς καl προfιλ&ε ή κατακρ1lμνισις aUτoii πρlν ό ναΟς συμπληρω{}·Ίl τελείu;ς. 

Και τώρα ερχεται τΟ ·ερώτημα: πώς o'L τεχνίται, οί όποίο ι δΕν κατώρ

{}ωσα-ν να στηρίξουν τΟν εl.ς τετράγωνον ΕμβαδΟν ύψούμενο-ν τροϊ:,λλον, μολο

νότι αUτος είς τα δύο πλάγια Επωμίζετσ καλώς Επάνω εlς καμάρας, Επέτυzον 

vU στηρίξουν δεύτερον {}·όλον μεγαλυτέρων διαστάσεων Επl δρfJnγωνίου έμβα
δοii _καl μΕ &σ-θ·εν)i n)v Εκ τών πλαγίων ύποστ1lριξιν; 

Νομίζω δτι πρέπει να δεχ{tώμεν τΟ δυτικΟν τσϋτο μέρος του ναού! δηλ. 

τ1Ίν Βασιλικήν, ξυλόσrεγον και οlιχl {1-ολωtl)ν-δπως &ποκαθ·ιστQ: U.νευ Ενδοια

σμού αlιη)ν ό κ. L. Τ1)ν ξυλίνην στέγην μαρτυροί!ν πολλοl λόγοι, δπως 1l 

μ1)- εϋρεσις κατα τας &νασκαφUς οfJδενΟς λειψάνου του ύποτι-3-εμέν.ου 1Ί-όλου, 

αί πολU έπιμ1lκεις διαστάσεις ταϋ δρ{Ι-ογωνίου, 1l κcί.λυψις του όποίου διιJ. 

σταυρο{}·ολίcυ 11 πεπιεσμένου \9όλου δΕν Εχει ο{1 δΕν U.λλο παράλληλον εlς τ1)ν 

παλαιοχριστιανικΥιν άρχιτεκτονικ1Ίν καl τέλος οί &σΗ'Ε\ιέστε(Jοι δυτικοl &κραίοι 

πεσσοί, διαπεπλασμένοι o-Uχl ως χυβικU συμπαγf} σώματα, δπως οί πεσσοl τοϋ 

τρούλλου, καl έπl πλέον Εστερημένοι τfις ίδιαιτέρας Εκείνη; ύπο{Ι·εμελιώσεως 

Εξ Ογκωδών aντερεισμάτων, τfιν όποίαν ό Χ. L. παρετήρησεν παραπλεύρως 
τώv τεσσάρων- πεσσών τού τρούλλου. Άρκεί να λάβωμεν ιl:ις παράδειγμα 

τοUς δγκωδεστάτους πεσσοUς τΥ)ς άγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης δι& να σταiJμί

σωμεν πόση-ν δυσκολίαν καl κατδ. τΟν Sov &κόμη αlGn•α &ντιμετώπιζεν 1'1 

Επαρχία εις η)ν σηlριξιν μεγάλων διαστάσεων ,θόλων. 

ΕΠΕτΗΡIΣ ETAIPEIAI ΒΥΖΑΝΠΝQΝ ΙΠΟΥΔΩΝ ''Ετος IH' 18 
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Έφ' Οσον οlχοδομι:ιι.:<J'Jς )0} στέ.γασις του δυτικού tμΊlματος του ναου δια 

{}όλου εlναι &παράδεχτος, o'L αίσ{)·ητιχο'ι Ενδοιασμοl fρzονται είς δευτέραν 

μοίραν καl μάλιστα εlς ναόν, Ο Οποίος Επιδεικνύει λίαν δ.καλαίσθητον λύσιν 

εϊς τΟ χαμηλότερον καl στενόηερον τών U.λλων &νατο.λικΟν τόξον του τρούλ

λου. Άποκα{}ιστώντες λοιπΟν τΟ δυτικΟν τμΥjμα του ναοϋ ξυλόστεγον, 8χο

μεv πρΟ 1lμών ΕπαρχιακΟν τύπον τρουλλαίας Βασιλικlϊς, τf}ς Οποίας μόνον 

γνωστΟν παρrlλληλον μνημείον μέχρι τοϋδε εlνε 1'1 Βασιλικ1l. τού 'Ιλισσοϋ 

&λλ~ είς μορφην πρω'ίμωτέραν. Ό να Ο ς τών Φιλίππων άπα τελεί Εν βfιμα 

περαιτέρω Εξελίξεως τοϋ ~Αθ·ηνα'ίχ.οίi μνημείου κα'ι φέρει μεγαλυτέραν iσορρο

πίαν εlς τας &vαλογίuς τών δύο παραλλήλως υπαρχόντων συστημiτων. 

Άλλ' ΕνcίJ εlς nlν &ρχιτεκτονικ1lν ό ναΟς τών Φιλίππων δεν &κολου{}εί 

ηl_v πρωτεύουσα-\', &ναντιρρ1lτως μιμείται ούτος εlς τΟν γλυπτικόν του διάκο

σμον τΟν ναΟν τfjς 'Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. Έδω δμως ύπάρχει 

Ciλλη &ντίρρησις. cO κ. L. κάμνων ηlν σύγκρισιν τών κιονοκράνων τών δύο 

ναών, συμπεραίνει Οτι τα τών Φιλίππων Εμφανίζουν περαιτέρω Εξέλιξιν του 

Επι{}ηματοειδοίiς τύπου, διότι, &παλλαγέντα &πΟ τιΧς &νωφελείς ελικας τών κιο

·νοκράνων τfiς άγίας Σοφίας, διαμορφώνουν κα13αρ0ν τΟν τύπον τοϋ Επι{}η

ματοειδοίiς, είς ηlν παραtΊlρησιν δΕ αUnlν στηρίζει τi)ν &κριβεστέραν χρονο

λογίαν του ναου «ούχl πλέον εΊς τΟν 6ον αίώνα, δπως μαρτυρεί 1'Ί κάτοψις 

και 1l κατασκευΊi, &λλrJ. εΊς τΟ δεύτερον τέταρτον το·ίο 6ου αlώνος». 'Αλλ' ό 

τύπος του Επι13·ηματοειδοίJς δΕν διαπλάσσεται οί!τε τΟ πρώτον είς τοiJς Φιλίπ

πους, οUτε κατα τιΧ τέλη του 6ου αlώνος, &λλιΧ τΟν 5ον αLώνα, επι της επο

χf)ς δΕ τοϋ ΊουστινιανοU συναντάται εlς τΟν "<α0ν τοϋ Σεργίου καl Βάκχου 

(βλ. Kautz, Πίν. 37 Νο 587). 'Ομοίως εlς τον διάκοσμοv τώv κιονοκράνων 
Εκ φύλλων &κάνΘου δΕν ύπάρχει διαφορ() Εξcλίξεcος, Ω:ις δέχεται ό σ., &λλd 

διαφορΟ: Εκτελέσεως και τεχνοτροπίας. ΜιμοϊJνται τα πρότυπα τfiς άγ. Σο

φίας, &λλα δΕν &ποδίδουν οϋτε τΟν πλοϋτόν των (διαφορετικα Εκείνα &πΟ τΟ:ς 

δύο Οψεις) οUτε τf]ν λεπτότητα τfΊς &κάν13'0υ, οί!τε τΟ λύγισμα τών φύλλων· 

τΟ ΕπαρχιακΟν Εργον είνε άπλούστερον και ξηρότερον. 'Επομένως τίποτε δΕν 

Εμποδίζει να χρονολογ1]σωμεν καl τΟν ναΟν τών Φιλίππων εLς τ1lν Ίουστινιά

νειον ΕποχΊiν, δπως μάλιστα απαιτεί τούτο δ &ρχιτεκτονικός του τύπος. 

ΚατrL ταίiτα καl τα γενικlι. συμπεράσματα &ς πρΟς τ1Ίν 13·έσιν τών δύο 

ναών τών Φιλίππων εlς ηΊν ίστορίαν τf)ς παλαιοχριστιανικfJς dρχιτεκtονικfίς 

&στοχοi:1ν. cH μΕν Βασιλικ1Ί μΕ τΟ Εγκάρσιον κλίτος δΕν fχει τUς τιμUς τfjς 

πρωτοτυπίας του τύπου, δ.λλU μιμείται τΟν ναΟν τοίi άγ. Δημητρίου τfiς Θεσ

σαλονίκης, 1l δΕ Βασιλικ1Ί μΕ τροω,λον Οχι μόνον δΕν σχετίζεται dμέσως πρΟς 

ηlν σχολ1lν τΥjς πρωτευούσης, &λλα &γνοεί και τ&ς λύσεις της, είναι δΕ μαρτύ

ρων τnυ μέτρου τϊlς ΕπαρχιακΥjς συμβοί<llς εΊς τΟν μεταβατικΟν αύτΟν τύπον. 

ΠαρrL τUς παρατηρ1]σεις ταιJτας, τΟ Εργον του κ. Leιηer1e, πλουτίζει 

σπuυδαίως η'jν Ερευναν της παλαωχριστιανικΥjς &ρχιτεκτονικfις {)-ίγον πάμ-

:r 

ι 
i 

:·j 

4 
I 

I 

r 
I 
' 

.r 

:Βιβλιοκρισία 2ϊ5 

πολλα προβλΊiματα αUτf}ς, &τι να §ξονυχιστικώς εξετάζει λαμβάνων ύπ~ Οψιν 

πηγ&ς και &παντα τU. μνημεία. ΤΟ Εργον είναι πλΥιρες &πΟ &πόψεως κριτικliς 

καl βιβλιογραφίας -&έλει δΕ χρησιμεύσει Ω:ις nολύτιμον βο1}{}ημα δια τους &σχο

λουμένους περι η)ν Βυζαντινi)ν τέχνην. 
Γ. Α. ΣΩΤΉΡΙΟΥ 

Λ" d 1' e G τ α b α Γ, ][α;·t,ψiιιιη ( Reclιeι·clιes sιιι· le cιιlte ιlcB J'eliqιιeB 
et l'a1·t clι7'etiei!I!C ιιιιtiqιω) Collι),qe ιle l<'J'al!ce, Pa1·is 1946 (Δύο 

τόμοι Ι κείμενον: ιiρχιτεκτονικ1) σελ. 638, ΙΙ εlκοι,ογραφία σελ. 402 
καl lδιαίτερον λεύκω/ια μετd 70 πινάκων Γ.Α.Σ. 

Το iiργov ila κρι{)·u εlς τον προσεχii τόμον τiiς 'Επετηρίδας. 

J? 1' ιι η z D δ l g e ,., Λιιs clcιι Sc/ιcιlzl.:anLJneι·ιι ιles lιeilίgen Beι·ges. 

115 UJ'/ao~deιι ιιιιd 30 Uτl:ιιπcleπsiegel ιιιιs 10 Jαlιt/ηιιιιlω·Ιeιι, iΙΙι 
Λιι.[tτιιge ~ωd 1πit Uateι·stutzιιιιg cleΓ l>cιgeΓίsclιeιι Λ/;cιrlenιίe rlι:ι· 

I•Visseιιsclιa{teπ lιeι·cιιιsgegebeιι. Te:(/bcιπcl 8. 8()3 iιι Ιιο, ][ιίιιι·lιeΙΙ 

l'eΓlag {bislιeι· F. Βπιcl;ιι~ιωπ). Ταf/elύαΙΙ.d. 1'28 Τιιffe/ιι. /)ι·υι;/: 
ιleι· Taffelιι bω: Ε. 8clιι·eίbeJ'. 

ΤΟ Εργον {)·α κριΗfi εLς τΟν προσεχ~ τύμον τfjς Έπετηρίδος. 

ΕΠΑΝΟΡΘΩ2:ΙΣ ΕΙ2: 2:ΕΛ. 18ϊ 

ΣυνομιλiJσας μεtδ. Φαοασιωτών, εμα{}υν δτι λέγεται ύιι' αlιτόη• ~lfpγal.ε τα τοV 

φορέt·κε τΟ ροϋχα», κα-&U: &κριβώς ·δπΟ τίίJ\' Πονtίων λέ-γεται .:ξέβα/.ε τΟ φόρυνε τό 

ροϋχο<>. ΚαtCι ταUτα δ,τ;ι εlναι τΟ ΠοντιακΟν τΟ ε{ς τ1iν φι1. «τΟ qάf:υι·ε rO ροϋχο» εlναι 
καl τΟ Φαρασα'ίκόν τοV είς τήν qρ. «τοV φορέι,κε τό ροVχο~. ΔΕν πρόκειται Ci.ρo. πει1ί 

επιρρήματος τοV, dλλcl περί τfjς &ντωνυμίας τό ιiναφορt%{0ς λαμβανομένης. 'Αλλrl 
περί τούtοu {}ά .επανέλ{}ωμε\'. 

'Εν σελ. 182 κ.έ. πλΊiν ωίί 6.ντικειμέγοu, και fμπρόitετοι προσδιορισμοί Εχφέ· 

ρονται χατ, Ονομαστικήν, ιiις έκ τών καταλεγομένων ;rαραδειγμάτων γίνεται ψ(J'\'ερόν. 

ΒΑΣ. ΦΑΒΗΣ 



ΒΙΙ3ΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• Εν η] κατωτΒρω βιβλιογραφίq. άιιαγράφονται αl μελέcαι καΙ τά tgyα τά δημοσιευΟέντα 

καrά οΟ 1948 ύπΟ 'Ελλήrων έλληνιστi 1} εlς ξένας γλώσσας και σχεrιζόμενα 
μ); τόν iι:rd τοiί περιοδικού iπιδιωκόμενον σκοπόιι. 

ΓΛΩΣΣΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ ~ ΛΑΟΓΡΑΦΙΛ- ΘΕΟΛΟΓΙΑ- Ί'ΕΧΝΗ 

'Αβέeωφ E:ύayy. 'Η πολιτικ1i πλευριL τού Κουτσοβλαχικ.ού ζητf]ματος. 'ΛiJ·1]να 1948 
Σελ. 204+14. 

f Άyα#αyyέλου Κυδωνιών. Nnoi Γαλατα. ('Ορ{}οδοξία, lΞτος ΚΓ', σ. 111 · 116). 
Σελίδες. ('Ένι':t-' α,., σ. 116 -120, 190 -196). 

• Αyαπητίδη Σωτηρ. Ό πλη{}υσμΟς τi'jς Δωδεκανήσου. (Δωδrκανησιακ1i 'ΕπιΗ-εc6ρησις, 
έτος Β', σ. 83- 89). 

'Αyαπlδη "lωά'Vv, Έλλη·νικ(ι.l Εύαγγελικαi κοινότητες τοϋ Πό,•του. Θεσσαλονίκη, 
1948 Σελ. 93, μετ' εlκόνων καi έλ•Ος χάρτου. 

'Αγyελομάτη Χelστου. ΤΟ Καστcλλόριζο στr} 1815. (Ναυτικ1l 'Ελλό.ς, Ετος 21ον, 
τευχ. 193, σ. 6. 

Πρωτοπόροι του Δημοτικισμου στΟ Βυζά-ντιο. ('Ελληνικ1) Δημιουρ· 
γ ία, τόμ, Α', σ. 110- 113, 190 · 193, j30- 332, 412- 415, ό30- 533, 
658-659, 722-724, τόμ. Β', σ. 92-93,158 ·-160, 288-290, 407 · 408). 
"Ο Φί·νλαιη κn.l ό Κόχραν γι&. τοUς Ο.ρχηγοι'ις τoiJ 21. ("Εγ-&' Ο.ν. σ. 
259- 262), 

'Λ.Dαvaσιάδου ΕύσταfJ.ίου. Παραδόσεις Σά,•τας. ('Αρχεϊον του Πόντου, τόμ. ΙΓ', σ. 
221 - 227). 

'Αλεξάκη 'Ιωάννου. "Ο Τσουλijς καl τΟ τραγούδι του. (Κρητικά Χρο,•ικά, τόμ. Β', 
σ. 167- 179). 

'Αλιβιζάτον Γεeασίμου- 2κλέπα- Ίουστινιαvοϋ Π. "Η κατανομ1) τώ·ν όμάδων αϊ· 
ματος παρ' 'Έλλησιν ι:iπΟ Μt·νολογικijς &πόψεως μετιi εlσαγωγη; ύπΟ 
Γερ. Άλιβιζάτοu. (Έλληνικ1l Ίατρική, τόμ. 17, σ. 3- 39). 

Λln~anαclιo8 Pie1τe. Recits Byzantins. Le Caire (1948), pρ. 3- 120. 
'Αμάvτου Κ. 'Ονόματα βοτάνω''· ('Α&ηνας, τόμ. 52, σ. 64). 

» Ρ1]γας Φερα1ος. (Νέα 'Εστία, τόμ. 43, σ. 396- 400). 
Συμβολ1Ί εLς ηlν δ.ν{}ρωπογεωγραφίαν τijς Χίου, ('Επετηρ[ς Φιλοσο
φικijς Σχολης Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. li'', σ. Gl· 6G). 

'Αμαeιώτου Μαeίaς. "Ενα ΠασχαλινU ε'θ·ιμο. TU «εl!κολόημα». (Νέα 'Εστία, τόμ. 43, 
σ. 575 · 577). 

Άναγνωστίδοv Άντων."Ε·νας Τηλιακός μητροπολίτης του παρελfΜντος αiώνος. (Δω
δεκανησιακΊΊ Έπι'θ·εό)ρησις, ετος Β', σ. 166 -171). 

Άvαπλιώτη Γιάvνη. Ί--Ι Καλαμ&τα καl Ι1 fπα,•cί.στασις τοϋ 21. Καλαμ6.τα 1948 Σελ. 96. 
Άvδρεάδοv Ίωάvν. 'Ιστορία της fν Χίψ 'Ορ{)υδόξου 'Εκκλησίας. Μέρος Λ'. 'Atl·ή· 

η]σι 1948 Σε.λ. 351) παραρτ. 28G+52. 
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• Αvδρεοπούλοv Ά. Ή ΤαψΊ του l\εκροϋ. ΧρονικΟ τοϋ 43. (Νέα 'Εστία, τόμ. ±i1, 
σ. 273- 274). 

Άvδριωτcί.κη Κωvστ. 'Ήtl·η :καί έ-Ο·ιμα σηΊ Νίσυρο. (Έφημ. «Κα'θημερινΊ']» 15 'Ια
νουαρίου 19±8. 

Άvδeιώτη Ν. ΤΟ γλωσσι:χ:Ο lδίωμα των Φαράσων. Άf!·{Jνα 19±8 Σελ. 108. [ΜουσικΌ 
λαογραφικό 6:ρχε1ο. Άρχεl.ο ).fικι:,ω.σιατι:κf]ς λαογgαφ[ας, τόμ. 4. Πωτ
παδοκία 2]. 
ΣημασιολογικcΊ. καl μορφολογι.κcί .. ('Α't'J.ηνU.ς, τόμ. 62, σ. 224- 232). 

» » Ή γλώσσα τoiJ Κάλβου.' Απάντηση. (Νέα Έστία,τόμ. 43, σ. G89- 696). 
Άvτωνιάδου Δεξίπποv. Σκ~ρια,•ο! γλωσικο! ιδιωτισμοί (περιοδ. Σκυgος τεϋχ. 5, σ. 117). 
f 'Αντωvιάδοv .Σωτηρίου. Ή έλληνικ1) f:κπαίδευσις fν Φιλιππουπόλει. (Άρχε1ον 

του ΘρζLΚικου λαογραφικου καί γλωσσι:κου {}ησαυρου, τόμ. ΙΓ', σ. 

Ίό- 95). 
Άvωνύμου. <Η Έκκλησία της Κύπρου, ίστορικ1Ί επισκόπησις. (Ά ... -τόστολος Βαρνά

βας, τόμ. Θ', τευχ. 7 · 9, σ. 129- 140). 
Ι>ωσσοαγγλογάλλος. 'Έκδ. καί σχόλια Κ. Θ. Δημαριi. 'Atl·i),•αι 1948 
Σελ. 8. 
Έλληνικ1l νομαρχία 11το ι λόγος περί ε/,ω&ερί.ας συντε-&είς τε καi 

τύποις εκδο'θ·είς lδίοις Ο.ναλό)μuσι πρός ιbφέλεια'' των <Ελλή,•ων. 

'Έ:κδοσις Β'. Εlσαγωγ1] καl f:πιμε.λείq: Ν. Τωμαδάκη. Ά'θijναι 1948 
Σελ. 206 +κ β'. 
Ή πόλις "Ανδαπα. (Άρχείον του Πόντου, σ. 134 ·136). 

• Δ..:ποστολίδου Μυρτίλοv. ΤcΊ. Uστατα της Φιλι,.-τπουπόλεως έτη Επl Τουρκοκρατίας. 

(Άρχε1ον τοϋ Θρ(~κικοίi λαογραφικου καΙ. γλωσσικοϋ -&ησαυρου, τόμ. 

ΙΓ' σ. 5- 73). 
f 'Ατέση Βασιλεία~, iπισκόποv Τaίtαντίοv. 'Επίτομος έπισκωτικ1} ίστορία της f.κκλη

σίας τfjς Έλλάδος δπ(J του 1833 μέχρι σήμερον. 'Εν 'Α&ήναις 1948 
Σελ. 320+ ις'. 

Δ.Vταγγέλτου 

Ό :τρψην Σάμου 

308-311). 
Θεοδόσιος έν Σκοπέλφ. ('Εκκλησία, Ετος ΚΕ', σ. 

Άρχιερατικrf. καL ίερατικα ικαιωματα κατα το ετος . α . ' δ ' ' ' " 1834 (Έν{}' ,,, 
σ. 372-373, 386- 387). 

Έπιφανij. <Η τρια·Ι!δρία τi'jς Φιλικijς. (Έλλη,•ικ11 Δημιουργία, τόμ. 1, 
σ. 233- 2δ6). 

Βαγενii Θάνου. <Q §ξοπλισμΟς της Καρτερίας εlς ηlν Έλλάδα. Ά'θ·fιναι 1948 Σελ. 
31. (Άν&τυπο·ν εκ του 47ου τόμου τijς Ναυτικijς Έπιtl·εωρήσεως 

τευχ. 207). 
Βαγιακάκοv Δικαίου. Γεγεαλογικ& τijς Άγγελιχ·ης Νίκλη-Σολωμου. (Ά·&ηνιiς τ. 52 

σ. 233- 243). 
Συμβολ1} είς τΊlν γλωσσικΊl'' βιβλιογραφCαν τών ετων 1939 -1947 
(ΛεξικογραφικΟν 'Λρχε10'ν 'Ακαδημίας 'Α{}ηνών τόμ. σ. 142 έξ.). 

Βακαίtοπούλου 'Δ.ποστ, τυ. Έ.λληνικα στρατεύματα του 1821, Οργάνωση, Ίiγεσία, 

τακτικ1l, η'θ,η, ψυχολογία. Θεσσαλονίκη 1948 Σελ. 304+ια'. 

Βαλέτα Γ. 

Φfjμες καl διαδόσεις κατr} ηlν Έλλη'\-•ικ1l 'Επανάσταση του 1821. 
('Επετηρiς Φιλοσοφ. Σχολf]ς Πσ.,•επιστημίου Θεσσαλονίκης τ. Cϊ' σ. 

210- 229). 
'Ιστορία της 'Ακuδημίας Κυδωνιι!)ν. 

δος. 'Α{}·ηναι 1948 Σελ. 6-±. 
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Βαeδσμlδοv EV. Ίσι:ορία της '\'t]σou Μεγίστη; (Καστελλορίζοu) δ.:τΟ τijς E;τozijς των 
Δωριεων Χαi τοϋ l\Ιίνωος μέχρι τιi)ν {1μερων μας χαt τijς προσαρη]~ 
σεως της ν1]σου εlς ηl'' ΈλΧύ.δα. "Αλεξάνδρεια 1948 Σελ. 292. 

Βαοδeαβέλλη Ι. '~ρματολοi καΙ κλέφτες εlς τ1]'\' λ!ακεδονiαν. Θεσσαλονίκη, 1948 
ΣεΛ. 11G+η' (.Ι\Ιακεδονιγ.1) Βιβλι.οf)1]Χη rl.ριft. 8). 

Βέη Nlκov. Έr. της βιβλιο1}ήκης τoiJ Σεβαστοϋ Κυμινήτου. ('Αρχεϊον του Πόντου, 
τ. !Γ', σ. 211- 214). 

Οί Βλαχογιπνναi:οι του 'Έπαχτου. (Νέα Έστία Χριστουγ. τευχ. 1948
1 

σ. 86-91). , 

Ό 'Λντρέας Κάλβος Χι ό Γ. Σωτηριάδη'ς. (Φ~λολογικ1l Πρωτοχοονιά 
σ. 47- 62}. ·~ ' 

Βήτα 'Αχιλλ. Τό νόημα του ριζοσπαστικου άγώνα στ1lν 'Επτάνησα! 21 Μα"tου 1864. 
( 'Ελληνιr.ιl Δημιουργία, τ. 1, σ. 348- 64:9). 

Βιοβlζη 'Ιακώβου. Αί μεταξύ των συζύγων ;τεριουσιαr.αl σχέσεις ε1.ς ηlν Χ(ον r.ατU. , τ , , 
την ουρκοr.ρατιαν μετ' ανεκδότων νοταριακών Εγγράφων. ('Επετηοlς 

τοϋ 'ΑQχείου τijς Lστορίας τοϋ Έλληνικοϋ διr.αίου τijς 'Αr.αδημ[ας 
'A-&ηνciJ'\', τεϋχ. 1, σ. 1G4). 

Βλαχοyιάvνη Γιάννη. Καρα·ίσκάκης. (Νέα 'Εστία, τ. 43, σ. 43- 43, 103 -106 185 _ 188 
N5-W,D-~,~-3W~-~B-~0~-~··,26-"ι28, 
788-791, τ. 44, σ. 853-855', 921-923, 984-98G, 1040-l042 1110: 
1112,1175-1177,1242-1244, 1304-1306, 1365-1367, 1425~1427 
~504- 15?6) καl "Ενι'}' &ν. Χριστουγ. τεϋχ.1948, σ. 113 -142). ' 
Απολιχνισματα Γλωσσικό. (Νερ(.ί'ίδα, Καλικάντζαρος, {}ηλυκά ούσια
στικά εlς -ουρα. ("Εν{}' Ο.ν. σ. 102, 10"7, 112). 

Βλάχου Νικολ&ου. Ό ίστοριοδίφης και ό ίστορικΟς (Β.λαχογιcί.ννης). (Νέα 'Εστία 
Χριστοuγ. τεϋχ. σ. 64- 68). 

Ό δημιουρyΟς τοϋ Εικοσιένα. ('Ελληνικ1l Δημιουργία, τ. 1, σ, 
223. 227). 

Βο;ιιατζlδοv Ι. Ίστορικαi 11-Ιελέται, τ. Β" Σ' 'Ε)' ' 'Ι ' υγχρο,•ος .Ληνιr.η στορια. Θεσσαλο-
\'ίκη 1948 Σελ. 218. 

Βολlδου Θεμ. Δύο iJ.γ'\'ωστα ."έχρι τουδε χε•ι.>ο'vοαφα Ε" ') ' ' ' "- ι_ υαγγε cια Λεοντιου ιερομονti-
χου. 'Εν 'Α-θ-ή'\•αις 1948. 

Βολανάκη Μιχαήλ. Άναγκαϊαι άπαντήσεις ε(ς κακ6βουλα 'Ιταλικά δηιιοσιεύματα 
κατU. της Δωδεκα'\'1]σου. 'Εν Άf.Ι{]'\•αις 1948 Σελ. 38. ' 

Td. Δωδεκά'\•ησα (-θ·ρ1Jλοι καΙ fστορ{α). ('Ελληνικ1l Δημιουργ(α τ. 1 
σ. 154 -157). ' 

Βοστavτζij Ν. Άδαμά~τιος Κοραijς ό παιδαγωγΟς τυϋ Ε{Ι-νους. μας. (Κυπριακά Γράμ
ματα, ετ. ΙΓ' σ. 288 · 29Β, 332- 338). 

Bovρvii Τάσοv. ΈκατΟ χρόνια ι:'ιπΟ τ1Ί γέννησ1) του. Γεf:)ο~ιιοr Βιt••ΊΊ>'ο'• 'Ο . • • - λ' ~ι "" _.._ ;,. πατερα._ 
,του '\'ε~ε Λη,νικ~ϋ διηγfιματος. (Ό Λlc6νας μας, φ. 9, σ. 283 _ 284). -

Βρανούση Α. Συμβολ'η" στ:~" ερευ'\•α ,γιΟ. τ~ τραγοι'ιδια του Ρήγα r.αl τών μιμητών 
του .μ ενα αγνωστο {}ουQιον Q.σμα. (Νέα 'Εστία τιSιι, 44 σ. 1229-1236 
1291 -1297). ' , ' 

Βρόν Ά ' Ή l''δ ' τη ναστασιοv. ο ος με χαρcl. τραγουδi τΟ Βασιλιά. Συλ.λογι~ι .λα"ίκ&ν 
στίχων. Ρόδος 1948 Σελ. 64. 
l.Jόδος τΟ ·νησi τ(IJ\' ρόδω,•. Ρόδος 1948 Σελ. 38. 

f Γεδεών Μ. ΤΟ δίκαιον τιiJν fν τοϊς \'αοίς στασειδίων. ('ΑQχείον εκκλησιαστικού 
και κανονικου δικα{ου ετ. Γ'/ σ .. 24- 30). 
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t rενναδlου Μητροπολlτου 'Ηλιουπόλεως . .:\lία ::τατι,:ιιαοχ:ι%1Ί λειτσυργι'u εl.; τ1'ιν Χου

σοπηJ•1.J\' τσϋ Γαλατϋ. τ() 1G08 Ε::τi ?\εοφύτου 13'. ( Όρ1}οδ:..~ξία fτ. ΚΓ. 

σ. 99 -110). 
Ίλαρίων δ Κρι'Ε Μητρο:τuλίτης Ήραzλεία;. ('Ένi}' ri\·. τε"L•z. 7-8-9, 
σ. 18·1- 189). 

Γεeαγii Κώστα. Σελίδες UπΟ τiιν διοικητικ1lν ίστορίαν τiΊς Έλλcί.δο.;. 'λθ·fιναι 19:1.8 
Σελ. 30ϊ. 

Γεωeγιάδου Γεωρ;ιίοv. Τ(\ μιξόγλωσσον fν :'ΙΙακεδΩνί(.!- tδίωμα zαl 1Ί f-θ·νο/.ογι.z1l zα

τrί.στασιi; τcl)ν όμιλούντων τοϊiτο :.\lαr.εδόνων. 'Έδεσσα 19±8. 
Γεωe;ιιάδου Κ. Ή Θεσσαλnνίzη τοϋ 1185 {1;τ(1 τΟν ζl!γUν τ{ίη• ]\'Όιψrινδ(7η•. (λlαzrδο

νιr.(>ν 'Ημερολόγιον 194R, σ. δ9- (i4}. 
ΓιαΛόφτη Τ. Στ' Καλλιr.cί.τζαο' τ(J :τοδ6.ρι. (:τερωδ. Σzϋρος τεUχ. 3, σ. 132 Γ.:αl 13i1). 
Γιaννακάκοv- Ραζέλου Γεωργlοv. Οί riγι7η•ες τi"j.; l\lάνης διcl. τ!]ν fλευ{}ερίαν, 

14;)3 -1821. 'Λ{}f]ναι 1948 Σελ. 1;)2. 
Γκlνη Δημ. TU. U.νc:)νυμα fργα τοϊi Κορα)j μi: fνα &νέχ:δοτο Γ.:είμενό του <<'Εψ]μερ\ς 

τοϋ κrlτω κόσμσΙJ». 'λ.{).ηναι 1Η48 Σελ. 33. 
» Δέ;.ω &.νέκδοτα γρrί.μμ .. ατα του Κοραfι στ(>ν Πέτρο Σκυλίτση Όμη

ρίδη. ('Α.{}ηνας τόμ. 52, σ. 1Β1-14-1}. 

Γκ6λφη Ρήγα. Ό ΠαλαμCίς καi τό λΙεσολόj•γι. (1'\έα 'Εστ[α, τόμ. Jβ, σ. 2G8- 2ϊ0). 

Τέχνη καl πνευμα τοϋ Βλαχογι.fί.ννη. ("EνfJ-' ι:Ι.ν. Χρωτουγ. τεί:iχ. 

σ. 32-R6). 
Γοντζ€ Αεωvlδα. Ύπ\.1 τ1'1ν σχ:ιcΊ.ν τciJν προγόνων. ΊστορικU. σημειι6ματα τi"jς Καππα

δοκικ"l]ς ::τόλεως Σινασου, U;τt) 'Ηλί.α Μαr.ροπούλου, U..τό;τ. Εκδ. HJ.1:8 
Σελ. 90. 

Γeιτοοπούλοv Τάσου. 'Αρrί.χοβα 1l Γορτυνιακi] καΙ. τi) ιΞ:ξ αυτης δημcΟδες ι[σμα τοϋ 

Κλέφτοu Δήμου ('ΑνατιJπωσις μετ/ι συμπληρωμάτων (}πΟ τΟ Γορτu

'\•ιακΟν Ί-Ιμερολόγων» (1948) καl τ1lν f;τιίt·ε(δρησιν. «'Πc;)ς τευχ. i.J) 
1947). 'Εν 'Αθ·ήναις 1948 Σελ. 23. 
Περιπέτεια Ζατουνί.τοu κατc!. τ(J 1785. «Γορτυνιαr.Uν 'ΗμερολU'!ιονο->: 
σ. 14- 17). 

Δελιαλή Νικολάου. Κu.τά.λογος f.'\•τιJπων δημοτικi'jς βιβ/.ωι'Ίψ<ης Κοζάγψ:, μέρος 

πρ<iJτον. "Εντυπα Εκδόσεων ΗΩ4: -1832, ;τλ1lν των ξενογλ<Οσσω'' μετ(Ί. 

δεχαοκτ6) εικόνων ε1ς τΟ τέλος. 'Εν Θεσσαλονίκη 1948 Σελ. 

264+cε'. 

Δsλλα- Ρ6κκα Ι. Πstρατικες έπιδρομV; r.ατι'ι της ν>Ίσου Νάξου. (Ν(ι:ξιακΔν 'Αρzεt:ον 

Ετ. Λ', σ. 1G3 -1"ϊ2). 
Δεμοδοϋ Τ&κη. Ό ΣατωμποιU.ν στlι Με·-θ·([η'η. (Νέα '.b:στία τόμ. 44-, σ. 907- 908). 
Δημaeif. Κ. 'Ιστορία της ΝεΙJελ.ληνικf]ζ λογοτεχνίας, τόμος πρι!:')τος, (/.;t() τiς :τuuJτsς 

οίζες ι'Uς τΟν Σο.λωμ6. Ά-θ·f]ναι 1948 Σελ 258+8. 
» Προϋποι'tέσεις καt δοκιμf.ς τοϋ fλλη'\'ιΥ..οϋ ρωμσ.ντισμοϊi. ,Α{Ιi]'\'αι 1948 

Σcλ, 48. 
'Έξη γρύ.μματα τοϋ Κορu.η σχολιασμένα. (Ά{Ι11νίλς τόμ. 52, σ. 

113- 1RO). 
Δημ&eχοv Χeήστοv- Kaπνif. Nlκov. Ό 'Ελληνιr.Ος Πόντος, μορφες r.αί εlι-:όνες 

τijς ζωf)ς. 'Λ-&{ινα. Σελ 6·1· (Σ{,λλογος Ποντίων Άργονcι.Uται -Κο
μνηνοί). 

Δημητeaκάκη Στέλιου. 'Η μΛzη τ-tις l(ι,_η'ιτης. 'Α-θ·Jϊναι HJ-1.8 Σελ. 1G. 
Δήμου Φώτη. 0[ Εξισλαμισμοί. (Παράρτημα ΙΙοιμένος 1 σ. 73 έξ. }. 
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Διομήδους • Αλ.εξ. <Η παλινόρ-θ·ωσις του 126·± zαt l1 πολιτικ1Ί του Βυζωτίοu. (Νέα 
Έστία τc)μ. 43, σ. 13 ~ 16). 

Δρακάκη Άνδeέου. cH Σϋρος f;τi Τουρzοzρατίας τόμ. Α', ,Ε,, Έρμου;τόλει Σύρου 
1948 Σελ. 30U. 

Δρcοιδάκη Ν. Άποδεικτιr..c'ι :ταρακαταttΊlr.:ης ίερWν σzεucUν καt ιlμcrίων του 184:1. (Κρη
τιzύ. Χρονικc'.ι fτ. Α', σ. 203- 212). 

Δωράν1Jη Nlκov, 'fc'J παιδομάζωμα ι:'iλ.λοτε καi τώρα Β' fκδοσις. ,Αι1·1jναι 1948 
Σελ. 3 -18. 

Econoιnidis D. LΊnstitιιt Balcanique de Bucaι·est. (L'He"llenisme contenιporain 
19!8, pp. δ49. iJU!). 

Έλληνικοϋ Πνευματικού <Ομίλου Κύπρου. Ή Έλ.ληνοοΊ Δωδεκάνησο; (Τέσσαρες 
διαλέξεις του Ε.ΙΙ.Ο.Κ.). 'Εν Λευκωσ{<f Κύ-:τρου 1948 Σελ. 108. 

Ζακυ'Ι'J.ηνοϋ Διον. Πνευματικαl καi πολιτιχαi U.πόψεις του μεσαιωνιr.ου Χριστιανικου 
δυ"ίσμου. ('Αyy.λοsλληνικ1l Έπι1}εri)ρησις Γ, σ. 396. 398), 

» 

Αί πρόδρομοι μορφαi της τουρκοκρατίας. (Νέα "Εστία Χριστουγ. 
τευχ., σ. 143 -1MJ). 
Crise ιnonetaire et crise Ccononιique a Byzance du XIIIe au 
XVe siecie. At1ιenes 1948, p. 151 ('Απόσπασμα Εκ του HellιΞnisme 
conteιnporain 2eιne sEτie fasc. Νο 1). 
Une inscription b_yzantine du ParthCnon et Ies institutions pro
vinciales de l'enιpire. ('Έν-1'}' &.ν. fasc. 3, σ, 199- 206). 
La coιnιnnne grecque, les conditions historiqnes c1'une clecen
tra1isation administative p. 32. ('Απόσπασμα Εκ του HellιΞnisωe 
conteιnporain. Athenes 1948). 
Processus de l:<'Codalisation ρ. 16. ('Απόσπασιια έκ τοϋ HellC-
nisnιe Contemporain 1948, pp. 49θ- 514). . 

Ζέyyελη Κ. Μαγε(α κα! Επισρlμη, {Πρακτικα της 'Ακαδημίας Ά'θην6)ν τόμ. 23, σ. 
149-152). 

Ζεyκlνη Ι. ΤΟ 'Άργος διcΊ. μέσου τών αlώνω''· ΘεσσαΧο,•ίκη HJ48 Σελ. 204. 
Ζεvyαδάκη Νικ. Δύο πατριαρχικr'ι. σιγίλλια ρυΗμιστικU τUJ'' σχέσεων τcί)ν Σινα"ίτrί)ν 

κα! τfjς μητροπόλεως Κ ρΎμης. 1) ΤΟ σιyίλλιον Σωφρον[ου του Β' 
(1777). (Κρητικα Χρονικα !::τ. Β', σ. 307- 520). 

Ζωyράφοv Ι. Oi δρδσαντες κατα ηl'' 'Επανάστασι'' του 1821 "Ανδριοι. ('Α,•δριακα 
Χρονικα τευχ. 2-3, σ. 137- 293). 

Ζώρσ. Γεωρy. Διc'ι να γνωρίσωμ:ον τ(η• Σολωμό''· (Έ.λλη,•ι.κΊJ Δημιουργία τύμ. 1~ σ. 
297. 301, 3;)1 • 395). 

» 

Αί περ( τίlς ποι1Ίσεως Ίδέαι καl αί αlσίtητικαl ftεωρίαι τοϋ Κάλβου, 
("'Eνft' ιlν. τόμ. 2, σ. 71-74, 137 -1r!1). 
ΊΙ δ.ρεηl καi i1 φιλοπατρία ώς ΊΊtrικΊ'j (.δέα εlς τόν Κάλβον. ("Εν{}' 
q,,, τόμ. 2, σ. 204 ~ 209ι 268- 27~), 337- 342). 
ΤΟ ι'}ρησκευτικ(Jν αίσi}ημα τοϋ Κάλβου. ("Εν&' c'ιν. σ. 468-472, 
539. 542). 

"Ο ποιηηlς Μαρίνος Φαλιέρος. (Κρητικr'ι Χροvικα fiτ. Β', σ. 7- 46). 
.Μαρίνου Φαλιέρου διδακτικοl λδγοι. ("Εν-ι't' U.ν. 213 ~ 234). 
λΙαρ(νου Φαλιέρου ρίμα παρηγοριτι.κ{J. ("Ενt}' rl''· 416- 430). 
Ή ξενιτε{α Εν τfl "Ελληνικfi ποιiμτει. (λιl':Ιογραφημένον). 'Α'θ,fίναι 
1948 Σελ. 64. 

Ήλιοπούλου Κ. ΤΟ τοπω\•υμικΟν τfjς 'Ηλείας. ('Α&ην5.ς τόμ. 52, σ. 145- 216). 

-
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Θέμελη Γ. 'Ο "Υμ,•ος εlς τι)ν 'Ελευ·{}ερία,•, δοκίμιο. Άι'}Ί]ναι 1948 Σελ. 68. 
Θεοδωeσκάκοv Ν lκov. 'Ιστοριχα τραγούδια τfjς ΊΌυρκοκρατίας. TiJ τραγούδι του 

'Αληδάκη (1774.). ("Ο Αlώνας μας φ. 4, σ. 108 -111). 
Ξα,•αγυρίζομε στΟ Βυζάντιο;. ("Εν-&' ciν. φ. 7, σ. 199- 200). 
"Ο Κωστfjς Παλαμ5.ς (0ς κριτικός τοί.i Δ. Σολωμοϋ. ('Αγγλοελ.ληνικη 
'ΕπιιΊ·εr{Jρησις τόμ. 9, 194:8, σ. 265- 271). 

Θεοφvλάκτοv Κ. "Η μο,'1Ί ΓουμερrΊ. ('Αρχείον του-Πόντου τόμ. ΙΓ', σ. 208-210). 
Θηβaίοv Χρtοτοv. 'Ελληνικ(η• γεωργικΟν δi.καιον. 'Αtrϊlναι 1948 Σελ. 436+ιι;'. 

Τ(1 δίκαιον νοιιf]::: κατc'ι τ(η• ιlστι.κΟν κc{}δικα έν άντιπαραβολfi πρΟς 

τό Ρωμαιοβυζ~ν;ινΟν ΔίκαιΟν. 'Εν 'Λf}ήναις 1948 Σελ. 30. 
f 'Ιακώβου 2ισανίου. Ή παιδεία έν Λέσβφ. (Παράρτημα Ποιμένας σ. 57- 62). 
t • Ιεζεκιηλ. Βελ.ανιδιώτοv (μητροπ. ΘεσσαλιόJτιδος). "Ελεγχος της συγγραφης r.αl με

ταφράσεως του Έκκλησιαστικοϋ Δικαίου Milasch. 'Εν Βόλφ 1948 

Σελ. 63. 
'Iωavvtδov- Μπαρμπσ.ρίγοv Μσ.ρlας. Τό τραγοιJδι τ)iς κουμπάρας- νύφης. (Έλλη

''tκ1] Δημιουργία τόμ. 1, σ. 641- 644). 
'U χάρος καl τ' &δέλφια. (Συμβολ1l εlς ηlν μελέτην του δημοτιχού 

τραγουδιού). ('Επετηρlς του Λαογραφικοϋ 'Α.ρχsίου fτ. 5-6, σ. 38- 59). 
Κσ.ββάδα Στ. 'Από τό iiρyo\' του 'Αδαμcι.ντίου Κοραi"'j. (Ά{}ηνrΊς τόμ. 52, σ. 

254. 2ϊ0). 
Κα{}αρεtοv 'Αλεξάνδρου. <Η <Ελληνικ1Ί λογοτεχνία, καλλιτεχνία καl έπιστ{Ίμη δια 

μέσου τUn• αlώνων. 'Εν Ά'θ.{]νσ.ις 1948 Σελ. 415. 
Καιροφύλα Κώστα. 'Η ζ(\JΊΊ καl τiJ fiργο του Σολωμοϋ. 'Αι'tfjναι 1948 Σελ. 702. 

'Η 'Επτάνησος {,π(J τοiJς ΒενετοιJς. Ά·&rlνα (1942) 19±8 Σελ. 368. 
'Ο ΣολωμΟς σU.ν ό'.ν{Ι'ρωπος καl πατριιΟτης. (Έλληνιχi1 Δημισυργί.α 

τόμ. 1, σ. 302- 304). 
» .1\Ιαiiρο Πάσχα στ() Μεσολόγγι. ( 'Έν&' ι:!. ν. σ. 385 • ΒSι;). 

(Δωδεκανησωκ1l 'Επιtτεό1-Καλaβeοϋ Μιχ. 'Ο 'Ίων Δραγούμης καl {] Δωδεκάνησος. 
ρησις fτ. Β', σ. 136 -137). 

Καλιτσουνάκη 'Ιω. "Αδαμάντιος Κοραfjς (έπl τίϊ διακοσιοστίϊ έπετείφ τfjς γενν1Ίσεό)ς 
του). (Έλληνικ·Ι~J Δημιουργία τόμ. 1, σ. ;)78- 580). 

Κσ.λογεeοπού'λ.οv Διονυσlου. Σκέψεις δια τΟν έf}νικΟν ποιητrlν Διονύσων Σολωμόν. 
'Αιt·f]ναι 1948 Σελ. 7. 

Καλόκαeδοv "Ε'λ.λης. Λαογραφικr'ι. Σκοποϋ θρQ.κης. ('Αρχεi:ον τού Θρrμικοlί λαογρα
φιχο\) καί γλωσσικου .f}ησαuρου τόμ. ΙΓ', σ. 129 -192). 

Καμμa Παντ. Πασχαλινα f{),ιμα στ1lν Τηλον. (Δωδεκα,•ησιακ1) Έπιtrεάιρησις f.τ. Β', 
σ. 152 -153). 

Καμπάνη 'Αρίστου. 'Ιστορί.α τ'Ι]ς Νέας Έ?.ληνικης Λογοτεχνίας, Γ' Εκδοσις συμπλη
ρωμένη. Άtrfjναι 194.8 Σελ. 436, 

Κανδηλάπτοv Γεωργtοv. Σύμμεικτα λαογραφικc'ι Χαλδίας. ('Αρχείον τοί.i Πόντου τόμ. 
!Γ', σ. G1 -1:33). 

Καράμποδος (Μαvρtδοv) Βασιλ. ΊΌ Γούρδονος καί. τiJ 'Αραβάνι. 'Εν Κωνστα\'τι

νουπόλει 1948 Σελ. 94. 
Καρανικόλα 'Αλεξ. Συμα"ίκr'ι. Λαογραφi1ματα. Oi. κάηδες. (Δωδεχανησιακ1) Έπι'θεόJ

ρησις ετ. ~·,σ. 21- 2~, 140-143 καl163). 

» 

T('J λεπροκομείον ΣιJμης. ("Εν{J-' <lν. σ. 98 -100). 
"Η 'Ιταλικ1l fκπαιδευτικ1l πολ1τtκ1) καl οί Δωδεκανήσωι. ('Ένι'}' clν. 

σ. 68 · ίl). 
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Κατσαeέa Γρηγ. Ai κατU. του ΈλληνισμοiJ Uσκηι'i'εf.σαι ;τροπαγcί.νδαι (κατU τοUς τε
λευταίους αίUινας). 'Λ.{Η'jναι 1948 Σελ. 260+γ'. 

Κατσοvροϋ 'Αντ. Κουρσάροι :v.α! σκλάβοι, ciνέκδοτα Μυκονιάτικα χαl Συρια,•ό. Εγ

-γραφα. Σϋρος 1948 Σελ. 32. 
Καψάλη Γερασ. 'Ο ΤαίΊγετος. Πλάστης καί δημιουργό;, εμπνευστi]; καi όδηγός. 

'Λi1-Ίlνα 19-±S );:ελ. 171. 
Καψωμέvοv .Στυλ. ΤΟ τοπωνύμιο Χανιά. (Κρητο~α Χροηκr'ι ετ. Β', σ. 181-186). 

Κρησφύγετον ('Αδ·ηνίϊ.ς τόμ. 52, σ. 244- 253). 
Κιτρομηλίδη Μ: cH Νεοελληνικ1Ί ποίηση τoiJ ΙΘ' α!.c'Ονα Α' 1Ί ποίηση στ1]ν κ.α&α

ρεύουσα, (Κυπριακά. Γράμματα fiτ. ΙΓ', σ. 203- 210, 24:0- 246, 328-
331, 37()- 377). 

Κληρlδη Νέαρχοv. Συμβολi1 στl1ν ίστορία τi)ς Ιlιτσιλιϋ.ς. Ή l\IoνJ1 του Μεγάλου 

'Αγροϋ. ΤοπωνυμικΌ του 'Αγροϋ. Παλαιογραφικά. Λευκωσία 1948 
Σελ. 10±. 

.Κολcιξιζέλλη Στe. Ί-Ι iστορία τi'jς κτίσεως τoiJ '\'αου τi)ς 'Λγιάσου. ('Ο Ποιμ1]ν Ετ. 

!Γ', σ. 156- 159). 
Κάλια Γ. ΊστορικΊ] γεωγραφία τοί:i Έλληνικοί:i χ<όρου. Α' έποιχισμό;. Β' πολιτικ1] 

γεωγραφία. Γ' οlκονομικi] γεωγραφία. Ά{tfιναι 1948 Σελ, 340. 
(Σειρiι έκδόσεω·,, τuU Ύπουργείου ανοικοδομήσεως U.ρι-ι't>. 33). 
ΓεωγραφικU. σιγιλ.λίου Κυρlλλου Λουκό.ρεως (1620). ('Α&ηνdς τόμ. 

62, σ. 217- 220). 
Συμβο.λ1] είς τ1]ν οίκονομικΊ]\' γεωγραφίαν τ{ϋ'\' Έλλη'\'tκ(δν χωρών 

κατfλ τ.οlις χρόνους τi]ς Τουρκοκρατίας (15 -19 αlών). Έμπόριον. 
(Δωδεκανησιαχ1l Έ;τι-&εώρησις i'iτ.. Β', σ. Β- 7, 130 -135). 

Κον~οiί Ίω. τα Κρητικό. καράβια στό. 1433, «'Άγνωστοι 'Ήρωες». 'Α{)·fjναι 1948 Σελ.1δ0. 
Koeei Στvλ.ιανοiί. Λουκιάνεια. Ί\..{)·1'ινησι 194S Σελ. 8. 
f Κοτταefi ΔωeofJ.έov. 'Η. έξέλιξις τfjς έκκλησιαστικfις δικονομίας. ('Αρχε"ίον έκκλη

σιαστικοϋ καl κα'\'ονικοϋ δικαίου έτ. Γ", σ. 171-190), 
Κοvγέα 2. Τί έ;τijρε μαζί του δ Ρ1lγας έρχ/iμενος είς η]ν 'Ελλάδα. (Νέ.α Έστία τόμ. 

43, σ. 401- 402). 
» Θεσσαλ6ς στ.ηλοκόπας πρΟ 123 έτ&ν. (Πρακτικό. 'Ακαδημίας 'Α&η

'\'<Ον τόμ. 23, σ. 14). 
Κοvκκlδη Κ. ΤΟ πνεύμα τοϋ σuνεργατισμοiJ τιl)ν νεωτέρων 'Ελλήνων καΙ. τ.' Άμπελά~ 

κια ό πρ&τος συνεταιρισμΟς του κ(Jσμου. Ά-&fιναι 1948 Σελ. 245 
μετ& εννέα f'.!.κόνων. 

Kovκovλ.i Φaiδωνος. Βυζαντινών βίος καl ;τολιτισμΟς τ.όμ. Α' ι Σελ. 231, Α' 11. 
Σελ. 292, τόμ. Β' ι Σελ. 284, Β' 11. Σελ. 237. 'Εν Ά-&ήναις 1948 
(tolJcction de lΊnstitnt Pι-anςais c1Άthenes (Νο 10-13). 

» Συμβο/3] εlς τ1]ν Βυζαντι.ν1'jν παροιμιογραφίαν (Ά{)ηνιiς τόμ. 62, σ. 

87-112). 

Koukoulι!s lJ!ι. 

Βί.ος καl γλιΙJσσα. (' Ελληνικ1] ΔημιοuQγία τόμ. 1, σ. 524.- 526, 2, σ. 
84-87, 1±2- 14+). 
ΒυζαντινΟν Δωδεκαήμερον. (Έλληνικ1l Δημιουργία 2, σ. 632- 534). 

L'assistance aux indigents dans l'empίre byzantin. (l\ffmorial 
Louis Petit Pl). 254 - 271). 
.Etιιdes sur 1a vie priνfe des 
I3_yzance. (Revne des Etndes 
annfe 1948 l)P. 118 - li36). 

B.yzantίns. VoJeurs 
Grecques tom. J... .. XI 

et prisons a 
Ν ο 284-285, 
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' " ' - Παλαιστί:νης. Άtl·ijναι 
Κοvντοveιώτοv Σώτοv. Ίερι:'ι. yεωγραφια η γεωγραq;ια τ.ης 

1948 Σελ. 93. 
Κοveμούλη Γ. 'Η Επίσημος γλιQσσα τοϋ ftl·νους. 'Α.i}η,•αι 194.8 Σελ. 23. 

'ΟμηρικU.1. 'Εν νυχτός Ο.μολγφ. ('Α{}·η'\•ίiς τόμ. 62; σ.,65·86!. _ 

] .... - ', .' 'Ε\• 'Α.{)·η'ναι" 1948 Σε/ 9G ( Ανατυπον εκ του 
Λωσσα και ,,ατρεια. i ., •• 

, · - 'Α δ · " 'Α{)~'''"" 4 1942 - 1948) λεξικογραφιΥ.ου Δεr.τιου της κα ημια"=' ·ι , _ , · , 
Κeητικοiί Πσ.ν. Σιιμβοί-3] εiς ηlν μελέτην τi]ς ίστορίας τi]ς Έλλη:•ικης ,Επα'\'α~τα

σεωc. Δ(•Jδααν1'ισιοι. Φιλι:-ωί. 'Ο Πατριάρχης Άλε:;αν~ρει.ας ~εοφ~Μ 
λοc -Παγκ<όστας (1ί64 -18R3). (Δωδεκανησιακ1'ι Έπιtl·εωρησις ετ. Β , 

σ -12-17 10Γ:!-111, 173-178). 
. ' ' ' {) ' 'Itl' 

κ Ε 'Α,•Ε·~δοτοc: r.ατάλΟ\'Οζ lεραρχιϊη• Κεφαλληνιας, Zαr.u\' 'OU και · ·ακης. 
ρισ.efi · '· · - '\ , " Β' σ 3 -19) { 'Ε;τετηρΊς του Μεσαιωνικου , ρχειου ετ. , . . 

Κeιεζή Θεοδ. 

'Π ρίμα {}ρηνητι.κ11 τοϋ 'Ιωό.ννου Πικατόρου. ~",Ε,•&' U."\~. σ. 20 · ~9). 
Ζητ11ματσ τfις -tι-υσίας του 'ΑβραUμ {Χ?ονοι.~γη~η-:- Ο ':οιητης). 
'Ηοάzλειον Κφlτης Σελ. Η:. ('Λ'\•άτυπον εκ του Λ τομου των «Κει
ιιέ,:ων καi ΜελεηΟν της Κρητικ1Ίς ίστορίας»). 
;Ο Gobineau zριη)ς τfjς σύγχρο"\•Jlς του fλληνικfις λσyοτεχ,•ίας. (Νέα 
'Εστία τόμ. -4:3, σ. 75δ -757). 
ΠιΙJς εlδε τΊ]ν "Υδρα τΟ 1820 ενας Γάλλος ποιητΊ'jς. ('Ένtl·' &ν. σ, 
846- 848). 
'Ο Φραγκ"ίσκος "\'τε 3-Ιιρύ.ντ.α 
φ. ο, σ. 138 -13iJ). 

μονογραφία. ΌΛ{}·fιναι 1948 Ol Κριεζηδες τοϋ Εlκοσιένα. 

Σελ. Ηθ. 
Κτενlδοv Φlλωνος. "Ορωμαν 1] '\'οσταλγία τϊΊς Κρ<;ψνης. ('Λρχεϊ:ον τοϋ Πόντου τόμ. 

!Γ', σ. 233-237). 
Kveιcιζij r. 'Ιστορικα\ εlδίισεις i.ερίίς μονης Σταυροβουνί.οu. 'Εν ΛάQ'\'ακι 1948 

Σελ. R2. 
Kveιaκlδov Στ. 'Η δημc;Jδης fλληνιΥ.ΊΊ ποίησις καl {] ίοτ.ορί.α τοϋ έλληνικοϋ Εf}'\'ους. 

(Λαογραq;ία τόμ. ΙΒ', σ. -165- δ02). 
Τr'ι. σύιιβολα εν τfi νεοελληνικfl λαοΎρu.φ!f[.. ("Ενθ·' Uν. σ. 503- 34:6). 
'ΟιιηρΊχα χαί 'Ησιόδεια. ('Ανάτυ;τον fκ του tJ:'' τόμου της Έπετηρί.
δο~ της Φιλοσοφικfjς Σχολi]ς τοϋ Πανεπ. Θεσσαλονίκης τ()μ. ς', σ. 
363- 444). 
I.,a naissancc 
(L' Heilfnisιne 
143 -14iJ). 

de la nonvelle dans 

contei11porain 

Ia 1itteratωτ grecιιne 

serie annee, pp. 

τόμ. 1, σ. 

41J9- 462' 
Kύeov 'Αχιλλ. 'Ελλη'\'οχριστω.'\'ικUς πολιτισμός. ( Έλληνιχ1] Δημιουρ·ι•ία 

14 -lί, 71- 7δ, 168-171, 268-271, 314-317, 401-404, 

;)20 - 523, G·15 - G48, 779 - 782). 

t κ 'δ v lJ!lαργ 'Ο ;τατοιά<)"'Ίlς Κωνσταντινουπόλεως 'Ιω6ννης ΙΒ' (1295 · 
ωνσταντινι ο • ' · ~ ._,:ι. , , 

1303) Σωζουπολίτη;. ( 'Αρχε"ίον τoiJ Θρff.κικοϋ λαο)•ραφιχοϋ κcι.ι γΛωσ-

σι~οϋ i}ησαυιιοϋ τόμ. ΙΓ', σ. ·7Β καl. 74). , , ,_ 
., 'δ Τ 'φ \υ'το'\•ραιrον {1•ιεοολόyων τοϋ 'Λντωνίου 'Λνδ.·ρεου :ΜιαουΛη. 
.n.ωνοταντινι ov {!'V . i. ι' t " 

(Ναυτιχ1'1 'Ε;τιi}ει!Jρησις τόμ. 4.7 τF.iJχ. 209, σ. 90 ~ 112). , 
Αάyαeη Δ. Σοq;ία Παλαι.ολό,rου, 1°] Πατvι.νοποίιλCi Λ-δτοκvιί.τειρα της Ρωσσιας. 'Αθi]

ναι 1948 Σελ. GO. 

Α ' Ν κ "Evαc: Λου'Cινιάν. ('Ελληνιr.1] Δημιουργία τόμ. 1, σ. 737 -738). 
cινιτη ι . ~ _ 
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Ααούρδα Βσ.σ. «'Άμφοδον Κρητικόν". (ΚgητικU. ΧρονικU f.τ. Β', σ. 318- U19). 
Κρητικcl παλαιογραφικά. 1) <() κu)διξ τού Φραγκίσκου Barocci. 
("Ενθ·' ciν. σ. ;J39- 5!0). 

Λάππα Τάκη. 

Αάσκαρι Μιχ. 

Δύο Κρijτε~- r.ωδικογράφοι κατιi τοUς ;τρΟ της άλόJσεως τi'jς Κων
σταντινοuποΛεω; χρόνους, Ίωύννη; Σuμ~ωνάκης καl Πέτρος Λαμ
πάρδο;, ('Ένι't·' άν. σ. 540- 54ϊι). 
ΤΙ dρραβωνιαστικιU. τοϋ Θανάση Διcί.κου. ("Ο Αίόη•ας μας φ. 11, 
σ. 33:J). 

"Ένα λα'ίκό μας τραγούδι. (Φι.λο.λογιΧΊ) Πρωτοχρονιιl σ. 240- 24-1). 
ΤΟ ΆνατολικΟν ΖΊlτημα, 1800- 1923 τευχ. Α'. Θεσσαλον(κη 1948 
Σελ. 144. 

Αέτσα 'Αλεξάνδρου. 'Η μυtJυλοΎία τt'jς Γεωργίας. ('Ελληνικϊ'j Δημιουργία τόμ. 2, 
σ. 548- 650). 

Αουκάτου Δημ. Καλαντάρι τοϋ 1948 •ιΕ ""'J"ο•.ι•,"εc_ τ''''' - ,..., · 
t '" " "'" - u μηνων. ~UΛΟ]'ραφίες Σπύ-

ρου Βασιλείου. 'Α<&i'jναι 1948 Σελ. 84, 
f Λοvκοπούλου Δ. Σύμμsικτα, (Λαογραφίας τόμ, ΙΒ', σ. 539 _ 601). 

Αούντζη Νικοκάβ?υρ'α ,"Αβιyαηλ- Δεσ-ύλ.λα Μιχαήλ. 'Ερμάν\'Ος Λούντζης. 'Η-ζωη 
και το εργο του. Κέρχυρα 1948 Σελ. 98. 

Αυκούδη Στυλ. -,Κά{}~δο~ καΙ &ποχf!ιρησις τοϋ συνταγματάρχου Φαβιέρου. (Ναυτικ1) 
Ελλας ετ. 20Ον τεϋχ. 184, σ. 5 καί G). 

Αυσιώτη Ξάν!J-ου. Δι~·''ύσιος Σολωμός, {1 ποίηση καί {1 ·ζωή του. (Κυπριακό Γράμ~ 
ματα ετ. ΙΓ', σ. 189 -200). 

Μαζaράκη·ΑlνιCiνος 'Αλεξ. 'Απομνημονεύματα. 'Α&ijναι 19±8 Σελ 700 

Μάνεση Σταύρου. Πούντα-Πούντι, Κάβος. (Δωδεκανησιακ1) 'Επι~εcδρη.σις έτος Β', 
σ. 13ί ·139). ' 

Ή κατάληξις -ίδι ά1ς περιληπτικι] εν τοπωνυμίοις. (ΛεξικογραφικΟν 
Δελτίον ~Λr.:αδημίας Ά.-&·ην&ν 4, σ. 187 -141). 

Μάνου "Εμμ. τ· Δ " • · α ημητρια, ιστορικοv σημείωμα. (Γρηγόριος Παλαμdς Ετ. 30, σ. 
222- 232). 

Μανουσακίδη cΗρ. Ποντιακα τραγούδια. 'Ai}i'j'\•αι 1948 Σελ, 32. 

Μαντζοveάκη Κ. ΓιΟ-. τ·ι]ν ίστορία της σμύριδος. (Ναξι.ακόν 'Αρχεi:ον Ετ. Α', σ. 
1G2 -164). 

Μάρyαeη Δ. Μι?- Εκ.-&·ε~η τοϋ 'Αντρέα Κάλβου J'Lf~ τ.]ν 'ΕπτύΛ•ησο. ('Αγγλοελληνικ1] 
Ετιi:fflωρησις Γ", σ. 107 -109). 

'Ένας λησμονημένος φιλέλληνας Υ.αί τΟ περιοδιr.:ό του. ("Eνfi" &ν. 
σ. 310- 314). 

'Ο ·-&6.'\•rtτος της φουστα'\•έλλας. ( 'Ελληνικ•'Ί Δημ•ουργ(α, • 
608 τομ. 1, σ. - 610). 

Μαρyαρlτη 'Αλκ. Ό .-&·ούριος «ΔεUτε παίδες .. ,». Εlκασίες καΙ παρατηρ•lσεις, (Νέα 
'Εστία, τόμ. Η, σ. 13Η8- 139Β). 

Μaρtν; Κώσ,τα. ΙΙαλ?ι'ίκο.ί U.ντίλαλοι. (Φιλολογικ1] Πρωτοχρονιά, σ. 87 _ 90). 
Μaρκακη Πετρου. Τα 1'tεαματα καL 11 λα'ίκ1] 6ντόη1τα στΟ Βυtάντιο (Φ·) ο) • , 

Ι! , . . "' .ογικη 
ρωτοχρονια, σ. 134- 136). 
Ή " Σ · κυρια ~ εν~ε καl τΟ λα'ίκ(J 1%ατρο στ(ι Βυζάντιο. (Νεανικ1) ζω11, 
φ, 13, σ. ιΑ- :19). 

Μάτεση 'Αντωvlου. Ό ΣολωμΌς καΙ 1Ί νομικ{j. 
303- :J06). 

(Έλληνικ1] Δημιοuργι'σ., τόμ. 1, q, 

Μαυeaκάκη Γιάννη. Ποιμενικα δυτιΧf)ς Κρήτης. Χανια 1948 Σελ. 112. 

1 
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]Jαvι·οgηιγ{αlο ]οlιι1. Σολιι)μός :ω.ί \Yoι·ds\νortlι. 'Υποδείξεις γιri. μι& ερευνη. (Άγ

γλοελληνικΊl Έ:tιΟΗ:Jρησι;, Γ 9, σ. 281- 284). 
Μέί'α Γ. λΙηγικαl καl δεισιδαίμονες συν{ιΟηαι ;τρΟς ά;τοτροπ1yν Ε.-τιδημικω,, ''όσων 

(τ ρ υποπέρασμα -κ α ι νούρΎ ω φωτιci -δ ιαβολοφωτιit-σ ίδερο). (' Επετη
ρiς του Λαογραφικοί! 'Αρχείου, fτος iJ- (i, σ. 5- 58). 
'Αδριανούπολις l1 πολυκουρσεμένη (τΟ παλαιότερο ίστορικό μας τρα

yοϋδι). (Έλληνικ•l Δημιουργία, τόμ. 1, σ. 92- 94). 
'Π ξένη δεσποτεία καt τΟ έλληνικΟν πνευμα. ("Εν-&' άν. σ. 473- 476). 

Mer;as (;. Le DodecanE:se li1)re. (LΊ--Iellέ-nisωe conteιnporaiη, 2Ε:ιηe sέ-rie, 2E:me 
annee, pp. 116 -120). 

Μελά 2nύρου, T(J ά-&rlνατο Εlκοσιένα U1 αλη{}·ινΊ'ι σημασία του). (Έλληνικ•i Δημι

ουργία, τόμ. 1, σ. 211- 222). 
Δίδαγμα Σολωμοϋ, (''Εν&' άν. σ, 293- 294). 
Έ:τιβίωση καΙ παράδοση. ("Εν&' άν. 389- 391). 

Μελανοφρύδοv Παντελή, Φράσεις καl σύν-&ετα άρι.-&·μητικGιν τοϋ χωρίου "Αδισα. 

(Άρχε ίον του Πόντου, τόμ. ΙΓ', σ. 228- 230). 
Μερεμέτ:η 'Α{}. Ό Κοραης (~}ς iπιστι-Ίμω''· (ΚυπριακcΊ Γράμματα, ετος ΙΓ', σ. 282-

287, 339·342, 369-374). 
Μερλιε Μέλπως. ΤΟ άρχείο της Μικρασιατικf]ς Λαογραφίας, Athenes 1948 Σελ. 59. 

(Collection de l'Instίtut Franςais d'Athenes, Νο 7). 
Μέρτζιοv Κωνστ. Μνημεία ,;ης Μακεδονικf]ς ίστορίας. Θεσσαλονίκη 1948 Σελ. 572. 

( 'Έκδ. «Μακεδονικi'jς Βιβλιο{tήκης» ). 
Νέαι ε!.δ1lσεις περl Κρητώ'\• εκ ,;(Ον 'Αρχείων τfις Βενετίας. Β' Μα· 

'\'οϋσος Θεοτοκόπουλος. Γ' Φιλό-&εος ΣΧοί,φος-Γερά.σιμος Βλάχος. 

(ΚρητικcL Χρονικά ετ. Β', σ. 141-152, 274- 297). 
Κωνσταντίνος Κοραi'jς. ( 'Α<&ηνdς τόμ, 52, σ. 49- 63). 

Μεταξά Διον. Άρχειακf:ς §ρευνες : Πολιτικf:ς διαμάχες στΟ Αίγιον του 1827. ('Ελλη

'\'ικΊ) Δημιουργία τόμ. 2, σ. 182 -186). 
» Λέων Μεσσηνέζης, (Μιr'ι. LστορtΥ.l) φυσιογνωμία του Αίγίου). ("Εν-&' 

&ν. τόμ. 1, σ. 497- 499). 
Μισιρλ6γλοv 'Α-;ι. ΆπΟ τijν ίστορίαν καl δρdσιν τ(ίη• i{),νικ(ίJ'\' 

ταστημάτων Κωνσταντινουπόλεως. (Γρηγόριος 

287. 294). 

φιλανι'}ρωπικ(Ον κα

Παλαμdς !iτ. 30, σ. 

Μιχσ.ηλlδη - Νουάροv Μιχαήλ. Σύντομος ίστορία τfις Δωδεκανήσου ciπO τοϋ 1204 
μ.Χ. μέχρι του 1917. (ΔωδεκανησιακΊ] Έπι13·εώρησις ετ. Β', σ. 38-46), 

» Μαντινάδες Άστυπαλίτικες. ("Εν&' α, .. ετ. R', σ. 101-102, 155-156). 
Μιχαλό.πουλοv Φάνη. Ό ΡΊlγας και οί Φαναρι(ί)τες. (Νέα 'Εστία τόμ. 43, σ, 

403- 408). 

» 

» 

ΙlόΊς Ετραγούδησε τΟ Πάσχα ό Ε--&νικΟς ποιητής Σολωμός. ("Εν&' α,., 

σ. 53!- fJ57). 
ΆπU τιl Νεολληνικ-i] φιλολογία. Ό «ΚρητικΟς» του Σολωμου (IV). 
(Ό Αtά>νας μας φ. 11. σ. 339-3!1, φ. 12, σ. 36!-366). 
01. προσωπαγραφίες του Σολωμοϋ. ( 'Αγγλοελληνικ1Ί Έπι{)εώρησις Γ', 
σ. 276- 27Η). 

Ι)tlγας Βελεσtινλής. (Έλληνικ1] Δημιουργία τόμ. 1, σ. 228- 232). 
ΣπουδΕς του Ρ1lΎα. ('Έν-&' U.ν. σ. 318 ~ 322). 
Ό Ρt1γας στΟν "'Ολυμπο. ("Ενθ,' αν. σ. 887- 390). 
Ό Ρ{ιγας κι ό 'Υψηλάντης. ('Ένit' &ν. σ. 534- 536). 
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Μοσχοva Θεοδ. Παραλrι:τόμπα rlρχαίr•η' ιμλοτι.μι{lιν crτασειbίων. (Άρχεlον Εκκλησω

στικοi) καl κανονικου δικαίου tiτ. Γ', σ. 107- 110). 
Mosclιoρoulos ;.Υ. La qnestion de Palestine et le Patrian~at de ]eΓusaleιn (ses 

droits, ses priviJE-ges) Λρerςιι liistoΓiqne. (Ά·νάτ. fκ του I\1essa· 
geΓ d'Athenes) Atbenes 1918. 

Μπαλάvου Δ. Ό Καποδίστριας διr/. τύ. Ορφανά· τέσσαρες α·νέκδοτοι f:πιστολαί του. 

(Πρακτικc'.ι της 'Ακαδημίας Ά·ttηνriJν τόμ. 19, σ. 314-318). 
Ό :ταyκόσμ.ιος Ερανος διιi τΟ παιδί. ("Εν&' αν. σ. 87- 97). 

Μπlρη Κώστα. Ή Βαβυλωνία του Δ. Κ. Βυζαντίου. Ίστορικ1) καi σκηνι:-Ωl r}νάλυ

σις καί αναμόρφωσις του κειμένου. Ά&ηναι 1948 Σελ. 155. 
Ol Γκαγκαρέοι καl ή Πλάκα τl]ς Άl'}1Ίνας. (Έλληνιχ1) Δημιουργία 

τόμ. 2. σ. 149- 154). 
Ή άγγλιΧΊΙ εκκλησία τιlη· 'Αt!ηνιΙJν. (Άγγλοελληνικ1) Έπι~εόJρησις 

τόμ. Γ', σ. 57- 38). 
<Ο Έβ.λιU. Τσελεμπ)jς στΟν ΎμηττΟ καl τ1)ν Πεντέλη. (Ό ΙΙC:ι.ν τευχ. 

160-161. σ. 3 καi 4). 
Μπρατσιώτου Π. 'Εκκλησία καi γλώσσα. ('Εκκλησία τόμ. ΚΕ' ,σ. 2!8- 249, 267- 268). 
Μυλωvάκη Στεφάνου. Ό επίσκοπος Κυδωνίας καl Άποzορcδνου (Κρ1lτης) Άγα{Μγ

γελος Ξηρουχάκης 1872- 19!8. 'Εκκλησία Κρήτης. Γερμανιz1Ί zα

τοχl'j 1941- 1946. Χανιιl 19±8 Σελ. 488. 
Μυριαvθοπούλου Κ. 'Ένα U.νέκδοτον fγγραφον ('Επικήδειος εις Άδαμάντιον Κο

ραii\'). (Κυπριαzιl Γράμματα f:τ. ΙΓ', σ. 296- 298), 
Μυρίδου Χρυσοστόμου. Λαογραφικό. Λιβtρdς. ( Άρχεlον του Πόντου τόμ. ΙΓ', σ. 

137- 207). 
Μωραtτου Δ. Κί1ρι..λλος ό <Ιι:ροσολύμων ιύς κα{}ηγηηΊς καl. παιδαγωγι)ς. (Γρηγ6ριος 

Παλαμdς fτ. 00, σ. 67- ;)9, 122- ΙΒΟ, 187- 20J, 23'3- 216, 7:!83 7 286). 
Νομικοϋ Άvδρέα. Μοιρολόγια (Λαογραφ;α). (•Ελληνικ1l Λημιουργ[α τόμ. 2, σ. 

13- 16). 
Νταλίπη 'Αvαοτ. Α' Πανδυτικc.ιμ·ι:κεδ::ινιχοί αyωνες «Πσ.ϋλος Μελι"iς» 1Β -10 Σε

πτ:::μβρίου 1BIG εν Καστορίf_!:, '.Λ.-θ1ϊναι 1948 Σελ. 12±. 
f ΞavfJ.oυδlδov 2τεφ. Άρχαιολογιzι!1 σημειιlψατπ, (Κρητικι'.ι. ΧρονικU. f:τ. Β', σ. 

;J2r>- iJBS). 
Ξύδη 'Αλ. 'Ο Θεοτοκό:τουλος rπ1Ίν αUλΊl τoiJ Φιλίππου J3'. (ΚρητικU ΧρονικU. Ετ. Β', 

σ. 19ii-202). 
Οlκοvομlδη Δημητρ. Ό Έρωτι)κριτος εlς τι']ν Ι.)ουμ~.νίαν. (Έλληνικ1) Δημιουργία 

τόμ. 2, σ. 392 ~"397). 
Οι•lαιιdοs Anaslase. Le VIe et le \liie Congres d'fttudes .b_)'zantines. Atl1enes 

1948 (Extrait de l'Hellenisιne contenψoΓain Νο 5, PlJ. 890-397). 
Παγοvλάτου Σπυρ. Οί Σλr:ί.βοι ~:ν ΠελοποννlJσψ μέχρι του Ν"ικηφόρου Λ' (803 μ. Χ.). 

Έν Άι'tι]ναις 19J8 Σελ. 3!. 
Πάλλη Α. Ί-Ι Φραγκοκρατία στ1Ίν 'Ελλάδα. (Κυπριακrl. Γράμματα fτ. Il", σ. 63-72). 

'fι'> χρονικΟν του Λ.εοντίου Μαχαιρ&.. ('ΈνfJ·' &ν. σ. Β:=ί5- 36;)). 
Παvαγίδη Άμφιαράου. Συyχρονισμοl της Έλληνικiiς zαl Κυπριακης πρΟς τi]ν Παγ~ 

κόσμιο'' Ίστορίαν. Κύπρος 1948 Σελ. 182. 
Πα11αγιωτάκου Παv, ΊδιΛτης ίερου ναου Παναγία Γρηγορουσα Χα"ίδαρ{ου. (Άρ

χεlον εκκλησιαστικου γ .α[ κανονιΥ.ου διχαίου ετ. Γ'' σ. 193 - 20~\). 
Παπαδάκη • Αριστείδου. 'Ιστορία, αγώνες, δίκαια του 'ΚλληνιrτμαiJ της Άνq:τολι

κf]ς Ρωμυλίας, 'Α{Η'jναι 1Β48 Σελ. 80. 

j 
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Ιίαπαδήμα 'Αδαμ. Νέα 'Ελληνι:.-::1'] γραμματολογία. Γι:νικc'.ι στοιχ:οία. ΆfΗΊναι 1948 

Σελ. -100. 
'Έyα; μακρυν(ι; πρόδρομο; τi]ς 

μου1'j/, Xcloυ καί ό φιλελληνισμός 

1, σ. 739-741). 

'Αμερcκανcγ.ijς βο,]&εiας. Ό 

του. (<Ελληνικ1Ί Δημιουργία 

Σα-

τόμ. 

Παπαδημητρίου Γ. 'Ακριτικά. 1) 'Αντιβολ1Ί τljς έκδόσεω; 
ρόγραφον 1074 τ)jς 'Ε{}νιziΊς βιβλιοl'Ηρ~ης 

σ. 120- 146). 

Ι\-Ιη.λιαράκη πρΟς τΟ χει

Ά&ηνιiΛ'. (La Croix 1, 

ΠαπαδοποVλοv 'A11fJ.lμoυ. ΤΟ μαγικό δαχτυλίδι. ('Αρχείον του Πόντου -τόμ. ΙΓ', σ. 
3- 34). 
'Ο Χαλδίας ιlρχιερεUς τrΟν μεταλλουργιΙ:Ιν. ('Ένθ,' &.ν. σ. 49- 60). 
Φρασεολογικά. (ΛεξικογραφιzΟν Δελτίον της 'Ακαδημίας 'Α-&ην&γ 

τόμ. 4, σ. 93- 128). 
» Γει{Jργιος Χατζιδάκις. (Άftηνας τόμ. 52, σ. 9- 48). 

ΠαπaδοποVλου Δημ. ".!J.σματα του χωρίου Σταυρίν. ('Αρχείον του Πόντου τόμ. ΙΓ', 
σ. 215-220). 

Παπαδοπούλου 'Ιωά11vου. 'Η Κρήτη ύπΟ τοUς ΣαρακηνοUς (824- θ61). 'Εν Ά-&ή
·ναις 1948 Σελ. 114. ('Εν τϋ σειρQ. τω·ν Texte und Forschungeu 
zur byzantinisch ~ Neugriechischen Philologie Ν ο 43). 
ΤΟ ζήτημα τcΟν ίερ&ν προσκυνημάτων. ('Εzκλησί.α, σ. 244 ~ 246, 
262-263 283-281 295-297,326-327, 312-3Η). 

Pcψadoρoulos J. Le nιdtatoriuιn des Cglises byzantines. (Memorial Louis Pe
tit pp. 366- 372). 

Παπαϊωά"V'ΥΟV Μ. 'Η ftρησκευτικότητα του Παπαδιαμάντη. 'Αi}ήνα 1948 Σελ 100. 
('Εν τfl σειρι'j. της 'Εταιρείας Νεοελλη\•ικ{δ·ν Σ;ι:ουδrΟν). 

Παπακώστα 'Αγγέλου. Γιάννης Βλαχογιάννης, βιβλιογραφία. (Νέα Έστία, Χριστουγ, 
τεϋχ., σ. 15ι-186). 

» » Τι'> ΗΙ,νικ(J ιlρχείο Γιάννη Βλαχογιάννη. ("Εν&' &ν. σ. 92- 96). 
Παπαμιχαη'Λ Γρηγ. 'Ι-Ι προσωπικότης Μαξίμου τοϋ Γραι-κοί). (Θεολογίας τόμ. ΙΘ', 

σ. 466- 488). 
Παπαμιχαλάκη Νικ. Δύο ,-ι.ατριαρχικrΊ. σιγίλλια. 2) Τ(ι σιγίλλιον Θεοδοσίου τοϋ Β' 

(17G9). (ΚρητικCι. Χρονικα Ετ. Β', σ. 521- 52±). 
Παπατζώvη Τ. 'Ο Ενδοξός μας βυζαντινισμός. (Νέα <Εστί.α τόμ. 43, σ. 462- 468, 

659-G6δ). 
Παπαχαραλάμπους Γ. Γύρω ιlπΟ τ1Ί ζω1l του Λιπέρτη. 16 Σεπτεμβρίου 1866-15 

'Ιουλωυ 1937. (Κυ;ι;ρωκit Γράμματα fτ:. ΙΓ', σ. 236-237). 

ΠαπαχριστοδοV'J.οv Πολυδώροv. Οί Πομάκοι κ~l ό δί,καιος ~lγίδ;·α,~ τω~ ν'_ ι:lπαλλα
γουν ιlπΟ τΟν δυσβά.σταχτο ΒουΛγαρικο ζυγο. Β εzδ. Αft·ηναι 1948 

Σελ. 2t. 
"Η{tη καl εfJ·ι.μα Θρακιc:Ηικα. (Άρχε ίον του Θριz.κιzου λαογραφιr.ου 
zαi γλωσσικου {)·ησαυρου τόμ. ΙΓ', σ. 237- 24.7). 
ΘρακιιΌτιzο \'ανιί.ρισμα. (Νέ.α 'Εστία τόμ. 43, σ. 31- 32). 
Κατάρες zαl. μοιρολόγια (ftρii\'Oζ τfjς Θρ4;-:ης). ("Εν&' ιl'ν, σ. 1131-

1133). 
ΠαπαχριοτοδοVλου Χρ. 'Η -θ·έση τcΟν 6ρ1tοδόξων τΥΊς Ρόδου στ1lν εποχΊl τcl:ι\• Ίππο

των. (Δωδεκανησι.α:ι.:1) 'ΕπιfJ'εr;Jρησις Ετ. Β', σ. 78 ~ 80). 
Pa1·asclιos α. L 'annee litteraire 1 Β17. l/Hellι§nίsηιe conteιnpoι·ain, 2Cnιe sCl"ie 

2..Cιne annee 194.8, PlJ. 2(i- Bl). 
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Πaeλaμii Μ. Ό τόπος τ1ις fν ΚρΎΊτη διυ.μuνlις Ίωσ1Ίφ τοϋ Βρυεννίαυ. (Κρητι:-::Cι. Χρο

. "Ι'ικι:Ί. ίiτ. Β'~ σ. 366 - ~68). 
Παοχάλη Δημ. 'Η fκχλησία της 'Άνδρου δπΟ τoiJ Δ' αί(ί)νος μέχρι της συγχρόνου 

περιόδου. ('_Α,•δριακα Χρονιχ.δ. τόμ. 1, σ. 9 -119). 
Προνόμιrι χαί διοίκησις ηϊη• Κυκλάδων fπ! Τουρκοκρατίας, ('Ένι't-' 

α"'· σ. 120- 150). 
» Πειρατεία καί δουλεμ;τόριον ιiνr~ τ&.ς Κuκλciδας fπl Τουρκοκρατίας, 

('Έη'}' Ο.ν. σ. 151- 160). 
» Ή δυτικ1Ί fκκλησ{α εlς τr'ις Κυκλάδας Επί Φραγκοr.ρατίας, ('Ένθ·' &ν. 

τόμ. 2- Β, σ. 6- 136). 
Πατσέλη Ν, Τό Δελβινύ.Χιον τiΊς 'Ηπείρου. (Σuμβολ1] εlς τ-l]ν ίστορίαν της {]ρω'ίκfiς 

κωμοπόλεως. 'Α{Η'jναι 19:18 Σελ. 256. 
Πατσίδοv Χ. Ό τίμιος ΣταuρΟς τri)ν Λευκάρων. ('Απόστολος Βαρνάβας τόμ. Θ', σ. 

141- 143). 
Πε(}άvθη Μιχ. Ό_ κοσμοκαλόγερος 'Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. 'Α{}·ήνα 1948 

Σελ. 281. 
Πετeίδοv Μιχ. Δημωδες Καστελλορί~ου. Κυνηγός. (Δωδεκανησιακ1l Έπιδ·εώρησις fτ. 

Β', σ. 143). 
Πετροπούλοv Δ. Ή γύμνωση στlς μαγικfς f:νέργειες. (Άρχεϊον του θρq:κικου λαο~ 

γραφικού καl γ.λωσσικοti {Ι·ησαυροU τόμ. ΙΓ', σ. 97- 128). 
» » 'Έ-&ιμα συνεργασίας καl &λληλοβοη{}είας του Έλληνικοίi λαου. 

('Επετηρlς του Λαογραφικσίi 'Αρχείου τόμ. 3-6, σ. 59- 'S:J). 

Της Άναλ1lψεως τ& Ε-&ψα. Κατέβασμα στιl Ί%.λασσα-«πέτρα μαλ

λιαρή, (Νέα Έστία τόμ. 43, σ. 777 -779). 
Πετσάλη Θανάση. Οι μαυρόλυχοι. Χρο,•ι:ι.Ο της Τουρκοκρατίας ΗΊG\) -1799. Πρώτο 

μέρος 1663- 1670. Άftήνα 1948 Σελ. Η20. Δr::ύτερο μέρος 1670- lιΠΒ. 

Ά1!iJνα 1948 Σελ. 493. 
" 'Α{}ιlνα 1687 (Στα χέρια του Μοροζίνη). Χρονικι'ι. (Νέα Έστία τ,όμ. 

43. σ. 17- 22, 90- 9±). 
» » Ό Ρ·ήγας στ6 'fριέστι. Χρονικ6. ("Εν&' ciν. σ. 409- 413, 1fi7- 600). 

» Ό χαλασμΟς της Τριπολιτσdς στα Όρλωφικύ.. Πάσχα τοϋ 19ω}. 

Χρονικό. ('Ένθ·' άν. σ. 5i3G- b"H)). 

P(!tsalis Τ/ι. «Paidoιnazoιηa» Kaffe d'enfants sous la Ί'ιιrcocratie. (L'I-Iellenistne 
contenιporain, 2erηe seι·ie 2en1e annCe, pρ. 12:1- 142). 

Πεφάνη Δώρου. Oi 'Έλληνε; Σλαυόφωνοι nlς Μακι:δονίσς καΙ oi Έλληγοβλάχοι. 
Άf.Η'jναι 1 Η48 Σελ. GO. 
ΤΟ παιδομriζωμα. ('Από τιlν ίστορία τοϋ παιδομαζr\ψατος), εκδ. Β'. 

Ά{}i)ναι 194S Σελ. 48. 
Πlτσιοv Κώστα. Καρυα!. ('Αράχοβα) Λακεδαίμονος. Ίστορικ1) κα( λαογραφικt) με

λέτη. Ά-&η'\•αι 1948 Σελ. 283. 
Πλάτωνος Νικ. Lυμβολ1) εLς τό τοποJ'\'uμικόν, ηΊν τοπογραφ[αν καΙ τιΊν ίστορίαν 

των πόλεων χα( φρουρ[ω'\' τ-Υjς ΚρΊ1της. Γ' 1.1 όλεις τϊ"jς Β rlχτi'jς με~ 

ταξU Δρεπriνσυ καl Δίοι1 άκρου. (Κρητικιi Χρονικιi f.τ/ Β', σ. 

349-366), 
Πολlτη Alνov. Διονυσίου Σολωμοϋ ωταντα, τόμος Πρ(ί)το; ποι.Ιηιατα. Άf.Ι.{Jνα 1948 

Σελ. 378. 
Ή βuζαντιν'Ι) κληρnνομιrΊ καl 1Ί λαΊ~κι') ;ταρύ.δοηη. (Νέα Έστία τ6μ.. 

44, σ. 901- 906). 

I 
I 

I 

l!ράτσικα Γ. ΛΙΕ τι'ιν εlικαιρία τιUν εκατόχρονων α;το τΟ {l·ά'\'ατό του. Ό Chateau
briand ;ωl {l Έλλάδα. (Ό Αίdη•ας μας φ. 8, σ. ·253). 

Προυσij Κώστα. ΆπΟ τι) λαογραφία των Δωδεχανι1σων. (Ή ΈλληνιχiJ Δωδε:r.ά,•ησος. 
Έ'\' Λευκωσίq. 1948, σ. 86 -108). ('Έκδοσις <ΕλληνιΧοiJ πνευματικού 

όμίλου Κύπρου). 

Πρωτοψάλτη • Εμμ. Πρόσφυγες κατU. τι)\• ΈλληνικΥιν Έ:τα'\'όστασιν. (Νέα 'Εστία 
τόμ. 44, σ. 1154-1157, 1237-1241, 1298 -1303). 
Ίταλικi] κατοχ1) τ)jς Δωδεκα'\'ιΊσου μέχρι της άπελευ&ερ(Οσεως. (Δω

δεκα'\'ησιακΊ) Έ:τι{}εώρησις έτ. Β', σ. 47- 52). 
Πτlνη Κώστα. <Η Σάμος χα! τ(\ 21, ίστορι~ο'1 μονογραφία. Σάμος 1948 Σελ. 45. 
f Ράλλη Κ. ΚUρος γάμου έλλήνων πολιτιlηι (ψι'tοδόξων, τελεσ·Μ'\•τος ύ:τ6 όρitοδόξου 

lερέως τfj συμπράξει καθ:υρημένου τοιούτου. (Άρχεϊον Εκκλησιαστι~ 

κοί.i καl κανονικοϋ δικαίου ετ. Γ', σ. 104 -10G). 
T(J βάπτισμα n!Jν αίρετικων. ('Έ"ι'}' ci.'\'. σ. 9- 23). 

Ρωμαlοv Κ. 'Αχνάρια έπάνω σΕ βράχους. (Άρχεϊον τοϋ Θρι:ι.κικοϋ λασγραφικοU καί 

γλωσσιχου ι'tησαυροϋ τόμ. ΙΓ', σ. 209- 227). 

> > 

> » 

.Σακελλαριάδη 

Σϋκον~ συκοφάντης χα Ι παράγωγα. (ΛεξικογραφικΟ'' Δελτίον 'Ακαδη

μίας 'Λf!'η'\'ων 4, σ. 12Η- 136). 
ΆλληλοβοήitΗα καi συνεργασ(α στιl σημερινιl ε-&ιμα τοϋ Έλληνικοli 

λαοϋ. (Ό Συνεταιριστής, σ. 4- G, 29, 41- 43~ 60- G3, 85- 86, 
102 -104). 
Παροιμίες γύρω 6.π6 τΟ άλι:Jνισμα. (ΈργατικΊ) <Εστία 2, σ. 2- 3), 
'Ώρα Ίl καλΎj ('Έ,•i}' cf.ν. σ. 102 -103). 

Χaρ. Αυτοσχέδια μοιρολόγια Γορτυ'\'ίας. (Γορτυ'\•ιακΟν Ήμε·ρολόγιον~ 

σ. 75-81). 
Ζαμάρα Π. Ή εκ;ταίδευση στ!l Λέσβο (UπΔ τΛ χρόνια της σκλαβιιiς) . .Μυτιλήνη 

1!J48 Σελ. 104. 
Σαχτούρη Μίλτσυ. Παραλσ:yαiς. 'Af!·ii\•ω 1~Η8 Σελ. 7\J. 
2yουρίτσα Χρήστου. Ό μέγας χάρtης τriJ\' fλcυθ·εριWν (Magna Coιrta Libeι·ta· 

tuιη). Εlσαγωγή, Χεiμενον καl μετ6.φρασις μ:::τ:α σχολίων. Άf!·ηναι 

Σελ. 64. 
2ήφακα r. 'fO χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Η' Κομνηνοϋ καΙ τ:Cι δι:Jδεκα Uρχοντόπουλλα 

(1182 μ.Χ.). (ΚΙ.JητικCι Χρονικύ. fτ. Β', σ. 129- 140). 
'Επl του έτι'Jμου τοϋ τοπωνυμίου Χανιά. ('Ένθ·' άν. σ. 179- 180). 

Ζιδέρη Γιάννη. Ή Βαβυλωνία καΙ ό συγγραφέας της. (Τfχ,•η τεiJχ. 12 -lR, σ. SG -;89 
καi 14, σ. 21- 28). 
Οί πρώτες έλλη\'ικΕς κωμφδίες. (Φιλολογικ1) Πρωτοχρονι(i, σ. 106-lΟί). 

Σιταρii. Α. Λαογραφικιi .Μαδύτου. ι' Αρχεϊον Θψf.κικοϋ λαογρα(pικοi:i καl γλωσσικοϋ 

-&ησαυροiJ τι)μ. ΙΓ', σ. 228- 237). 
.Σκlπη .Σωτ. Διονύσιος Σολωμδς. Ή τρίτη ποιητικ1Ί του περίοδος. (ΈλληνικΥι Δη

μιουργία τόμ. 1, σ. 295- 296). 
Σκοvζε Παναγij. ΧρονικΟ τ'ής σκλαβωμένης 'Αti·{Ίνας στU. χρ(J'\'ια τΊΊς τυρα'\•νίας τοϋ 

Χατζαλη παληΟ καl ''έο χειρόγραφο επιμελημέ,•ο καΙ ciποκαταστη

μέ'\'ο άπΟ τόν Γ. Βαλέτα. Άf!·ήνα 1948 Σελ. 167. 
Σούλη Γιώργου, Οί ΒυζαντινΕς καί Νεοελληνικf:ς σπουδες στΙς <Ηνωμέ,•ες Πολιτεϊες. 

(Νέα Έστ:ία τόμ. 43, σ. 611- 613). 
Ό Cl1ateaubι-iand καl ή Έλληνικ1) 'Επανάσταση (ίiνα U'\'έκδοτu 

γράμμα). (Νέα Έστία τόμ. 44, σ. 1102 -110:5). 
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2οφοκλέοvι; Θ. Ή ;τνευματι:ι.i] Δωbεκάνησος. (Ί-Ι Έλληνικi1 Δωδι:οr.f.ίνησος. 'Εν Λευ~ 

κωσίq_ 1948, σ. 6ϊ ~ 83). ('Έr.δοσις Έλληνιr.οU πνευματικοί) όμίλου 

Κύπρου). 

» » Ή ποίησις του 1_)11Ύα. (Κυπριακα Γρc1μματα !iτ. ΙΓ', σ. 275- 279). 
:. > Ό Συ:ωυτρ1ϊς σηlν Κι'ιπρο. ("Εν-&' &ν. σ. 106 -116). 

.Σοφοiί 'Αvτωvίοv. Παραδόσεις περl ζιfιων καί q;υτι7η• ε1.ς τ1\ν Κcί.σον. (ΔωδεκανησιαΥ.31 

Έπι-&ει:i"Jρησις Ετ. Β', σ. 17). 
.2nαvάκη 2τερ. Κα\•ονισμ6ς της φροuρaς του «Βrι.σιλείου της Κρήτης» (1588). (Κρψ 

τικΔ·. Χρο,•ικd. Ετ. Β', σ. 73- 92). 
» » 'Έκfί'εση για nl στρατιωτικ1l κατάσταση της Κρήτης (1[J89) .. ('Έν-&' 

ι'ι.ν, σ. 235- 262). 
» 'Ένα f.Ύγραφο της Βενετικης Γερουσίας για η\ν i.ίμυνα του Βασιλείου 

της Κρήτης (26 Αfηούστου 1859). ("Eνtl·' α, •. σ. 477- 486). 
:f:πα:vδωvίδη Πέτeοv. ΤΟ πνεiiμα του Χριστιανισμου καi ό Σολωμός. (Νέα 'Εστία 

τόμ. 43, σ. 95- 96). 
2πetταλίi Γερ. ΣολωμΟς Διο\•ύσιος, ΊταλικU. ποιήματα μετάφρ. Γερασίμου Σπαταλd. 

Ά-θ·ήνα 1948. 
» ΤΟ yέλω στα δημοτικά μας τραγούδια. ( 'Ελληνικ1l Δημιουρ'γία τόμ. 

ι, σ. 770 - 774). 
1t » ΤΟ Άρκάδι κι ό «'Όρκος» του Γ. Μαρκορα. ("Εν-&' α,., 2, σ. 

413- 416). 
» » Λορέντζος :Μαβίλης. ("Εν-&' ci\'. σ. 558 ·561); 

2nεeά'i!τοα Θεοδοοlοv. Ή Παναγία {j Χρυσοπηγ1Ί της Σίφνου. Ί\-&iΊ\'αι 1948 
Σελ. 60. 

Σnveιδάκι Γ. Συμβολ1'1 είς τΟ τοπωνυμι:ι.Ον της έ:ταρχίας Σηrείας. ('Αf}ηνι'iς τόμ. 52, 
σ. 221- 223). 

» » Oi ciμφι-θ·αλεϊς εiς τΟν βί.ον του λααυ. (Άρχεϊον του Θρrι.κικο\) γλωσ

σικοί) καl λαογραφικου -θ·ησαυροU τόμ. ΙΓ', σ. 193- 208). 
:. Γεράσιμος Βλάχος (1607- 1686). ('Επετηρlς του Μεσαιωνικου Άρ

χεί.ου f.τ. Β', σ. 70 -106). 
Σnveιδάκι Κ. Ό ΡΎΊγας καl 1Ί έ-θ'\'LΧ11 έλλ ηνι;.οl παρcί.δοσις. (Κυπριακiι. Γψlμματα 

ετ. !Γ, σ. 264- 274). 
Ό Κοραης και ό Ε\Jαγόρας του 'Ισοr.ράτσυς. ('Έν-&' ci''· σ. 294~296). 

,. Ή Ρόδος Χαl αί λοιπαi Δωδεκάνησοι ίστσρικι'ϊ1ς έξεταζόμεναι, (Ή 

ΈλληηΧll Δωδεκάνησο;. Έν Λευκωσίq. 1948, σ. 9 ~ 33). ('Έκδοσις 

'Ελληνικοί) ΙΙνευματικου Όμί!'c<Jυ Κύπρου), 

.Σ'ταtΙι?ια.vοπούλοv Νίκου. Νεοελληνικcl q:ωνητικά. (Έλληνικiι Δημιουργία τόμ. 1 1 

σ. 719-721, 796-799). 
Ζτetvριvίδοv Νικ. 'Ανδρέας 1\ΙηλιόJτης ;tρόΊτος γραμματικΌς της Πόρτας έν Κρήττι. 

(Κρητικf1 Χρονικα Ετ. Β', σ. 546- 5(}8). 
Ζτεφαvlδοv ΔημοοfJ.ένοv,. Ή κοινωνιχ1Ί οίκονομιιι.1l ε,. τfi iστορικi_Ί της έξcλίξει, 

Τόμ. Α' "Η προ'ίστορία της κοιγωνικiΊς οLκονομικi'jς. 'Αρχαιότης

Μεσαίων-' Α\•αγέννησις. 'Α-&iΊναι 1948 Σελ. 372. 
:. Ό κοι\'ωνι.σμΟς καi 11 Χριστια\•ικ1l διδασκαλία. ('Ελληνικ1l Δημιουρ· 

γία τόμ. 2, σ. 201-203, 264- 267). 
Στεφαvlδοv Μιχαήλ. Κριτιχαί παρατηρήσεις εiς τΟ\• Ήσύχιον. (Πρακτιιι.J. 'Ακαδψ 

μίας "'Α{}ηνι)Λ' τόμ. 20ός. 'Α{Ηiναι 1948, σ. 238- 242). 
:. Νεοε.λλη\•ικΊl Ωρολο]'iα ('Ένf}.' ciν. τ6μ, 19, σ. 319- 323). 
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:Ζ-τεφάνοv Ntκov. <Η νυφι;{11 ένδιψασίο. τϊΊ; Μεγίστης. Συνδυασιιοc: πλούτου :ι.:α!. 
Ομορφιάς. (Δωδεr.ανησιακ1l Έπι{J-ει[)ρησις f:τ. Β', σ. 112 -113). 

Τσ.ροο-ύλη 'AfJ.ηνiiς. Δωδεκάνησα τόμ. Β' 'Α-θfjναι 1948 Σελ. 355 (μετ α πολλων έν 

τδ) χειμένφ έγzρά)μων ε!.:ι.:όνω\' καl zαρτίδν). 

T(J 13-ησαυροφυλά:ι.:ιον τϊjς ΜονiΊς τGυ Θεολόγου τijς Πάτμου. (Δωδr:
κανησιακ11 Έπι-&εό)ρησις .Ε τ. Β', σ. 148- 151). 

Ρ » Ό yύ.μος στlΊ Λέρο. ('Ένι'r' αν. σ. 82) . 
> 'Ο c/.ρραβίi'η•ας καl ό γύ.μος στ1'1ν Άστυπω,αια. (''Εν{}? ύ.ν. σ. 

161-1(;2). 
Τρια-vτetφvλλlδη Μανόλη. Ή όρ·{}ογραφία μας. 

κα-θ·ένα ποίJ γράφει τ1Ί δημοτιr.1ι. 

ΓιU. συyγραφείς, έκRότες 

Ά-θ·Υι,·α 1948 Σελ. 51. 
καl τΟν 

Γλωσσι:ι.:ές παρατηφ)σεις· 1Ί δυναμιΧότητιι τιΟν ιlσυμμορφr,)των λο

γίων τύπων. ('Επετηρlς τljς ΦιλοσοφιΧής Σχολl]ς του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης τόμ. ς:"', σ. 3 -12). 
Τριανταφvλλοπούλοv Κ. Ό αγc;Jν της fλληνικiiς dνεξαρτησίας καl 1Ί αρχ1Ί τδ)ν έι~'νι

κοτ11τω\'. (ΙlρακτικΟ. τfις 'Α:ι.:αδημίας 'Λ1tηνων τόμ. 23_, σ. 99-123 ). 
Τριαvτ«φύλΛοv Μιχ. 'Η έ.λλη\'tκ11 Ύλωσσα c;1ς f-θηκ:1Ί :ι.:αl παγ:ι.:ιiσμιος &ξία. Έν 

Θεσσαλ.Ο\'ίκη 1948 Σελ. 45. 
Τριetνταφύλλ.οv 2. Ό -θ·εσμΟς της βασιλείας :ι.:αί αί παραδόσεις περl της κατα'Υω)'ijς 

του έλλη\•ιχοU βασιλι%ου Οtκου. Ίστορικ1Ί Uνασχόπησις. Τρίτη fκδο

σις. 'Αfhlναι 1948. 
Τσακαλd:ιτοv Άitαν. ΕLσαγωγ1l εlς τι'ις .φαρμαr.ευτικιlς . έπιστ{jμας. (Χημικά ΧρονικU. 

τόμ. 13Α, σ. 38 -43). 
Τσαμίση Πσ.ντ:ελfj. Ή Καστορία καl τΟ. μνημεϊδ. της. 'Λ{}·i'j\•αι 1949 Σελ. 255. 
Τσοπανάκη 'Αyαπητοii. Κοιν1Ί-Ροδιακcl lδιι:ψατα. Ρόδος 1948 Σελ. GR. 

)..fία δωρικ1Ί αντωνυμία (α-l•ταυτUς-&πατός μου, σου τοι,, ό rlπαυ

τός). Ρόδος 194R Σελ. 16. 
ΜαριτσιJ.-Καλυ"Ι'tιές. (Τέχνη τευχ. 14, σ. 7- 10). 
Συμβολ1l στιl ρι){}μιση του Νεοελληνικου κλιτικοί:, σι,στ:ιΊματος. Θεσ~ 

σαλονίκη 19,18 Σελ. 35. ('Ανάτυπον έ;.; του c;· τόμου της Έπειηρ. 

της Φιλοσ. Σχολης του Πανεπ. Θεσσαλονίκης). 

Τωμαδάκη Νικ. Ό 'Ιωσ1Ίφ Βρυέ,•νιος κ.αt 11 Κρήτη κατα τΟ 1400. :\iελέtη φιλολο
γικ'~l r.cι.ι iστορικ.1Ί. 'Εν 'Α&ήναις 1947 Σελ. 14(). 

» » "Ο 'Άγιος Ίωάννης ό Ξένος χαί {J δια-θ·ήκη .ωJτου. (Κρητικiι. Χρο~ 
νικα fτ. Β', σ. 47 -72). 

» » Χειριiγραφα Ίωάννου Βιλλαgα περιγραφόμενα \1πU ... (<Ο Αtόη•ας μας 
φ. 9, σ. 27()- 276) . 

Φάβη Bao. ΙΙερl του λεγομένου clλόγου iiνρί.νου. ('Α{Ι11νΟ:ς τιίμ. 32, σ. 271- 277). 
t Φαvοveάκη EVμεvlov, 'Ανέκδοτα f.κκλησιασtικό. fγγραφα τGn• χρό,•ων της Τουρ~ 

κοκ.ρατίας ιiποκείμενα iiν τι!) 1\-Ιουσείψ Ήρακλε{ου. (Κρητιy.ι:/. Χρονιr.c/. 

fτ. Β', τευχ. 1, σ. 109-128,. 298 ~ 317, 434-468, τευχ. 2, σ. 

298 Ιξ. ). 
Φωστηροπούλοv Σωτηρlας. Τοπωνύμω κηι uνοματα του χωρίου "Ιμερα. ( 'Αρχεϊον 

Πό\'"t:ου τόμ. ΙΓ', σ. 231- 232). 
Φωτάκη ΕVαγy. Κρητικfς κουβέντες τοϋ Ά\•εζηνιοί:ο. Ρέ{)·υμνον 1948 Σελ. 158. (Βι

βλιοftllκη Πνευματιχfις <Εστίας 1). 
Χαβιαρii Νικήτα. Λαογραφικc't. έΧ Σύμης. (Δωδrκανησιακ1'1 Έπι-DΗόρησις f.τ. Β', σ. 

10-11, 1(;4-165). 

'--{-
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(;Jιαι•rιιJis Ρ. Y11e sla...-ίc ele111ent in Byzantinc Asia MinoΓ in tJ1e thirteenth 
centnry', f.ν «Bχzantiων, tomc XVIII, σ. (i!J- 8Η). 

Καρολίδης 'Αλ. 'Ένας ;τεριηγητljς τοϋ ΙΗ' αUtινος. (Ό ΙΙU.ν τεUz. 170-171, σ. lOG-107). 
Χατζηαποστόλου 'Αντωvίου. Αί μαντικαl τέzναι :?1ς τ1Ίν Έλλ(iδα χαi τι\ν Ρc[ψην. 

'ΑfΗΊναι 194R ~ελ. 270. 
'Χaτζηγάκη Άλεξ. τ 'Ασπρωτόταμο Πίνδου. ΙΙαραδόσrις. Τοίzκαλα 1948 ΣΕλ. 168. 
Χατζηδήμου Άθαν. Βιf1λία τής ::i:μύρνης. ?IIS τcl τυπογραφε!:α καi. τiς fq::ημερίδες 

της μαζωμένα καί συνταιριασμένα U.πΟ τiι. παλιU. χρόνια fλς τΑ σ{l

μερα, 'ΑΊ1·1'ινα 1Β48 Σελ. ί;·>. 

Χατζηϊωάννοv Κυριάκου. Κu:τ.ρια;ωi μϋ-Dυι. Λευκωσία 1948 Σελ. 92. 
Χατζημιχάλη Άγyελικijς. ΊΙ l\Ιεγάλη Βδομcί.δα καl l1 ΛrιμπρΊl στοUς Σαρακατσr.ί.

νους. (Νέα Έστία τόμ. 4:3, σ. ;)G8- 571). 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

'Α'λ.ιβιζάτου cΑμt'λκα. Ή d:ναγνrι\ρι.σις τrΟν 'Αγίων Εν ηl Όρδυδόξφ Έκκλησίι;_ι. 

(Θεολογί.ας τόμ. ΙΘ', σ. 18 ~ 62). 
Άντωvιάδοv Ε-όaγyέλου &ρχιμ. Τό ευαγγέλιο'' καΙ. αl1~·ρησκεϊαι. (Θωλογία τόμ. ΙΘ', 

σ. 672- (;92). 
Βέλλα Εαtιιλείον. 'Ερμηνεία Ι!αλαιΟ.~ Λt.α{)"{jκηr;, 'Αμώς' είσαγωγ1r1, τεϋχ. Α' μετά

φρασις ε"' του έβρα'ίκοϋ, χείμε·\'Ον τιϊΊν Ο', σχιJλια. 'Αfi1ϊ'ναι 1947 
Σ"λ. 124+ς·. 

t Γε11ναδLον 

Τεϋχ. Β' 'Ωσηέ, εlσαγωγ1Ί, μετ6.φρασις έz τοϋ έβρα'ίκοϋ, κείμενον 

τω,, Ο', σχ6λια. 'Α1Ηιναι 194.ί 2::ελ. 142. 
1-lιχαΙος. Ίω1Ίλ καi Όβδωι'J. 'A{)·i'Jναt 1948 Σελ. 1HD. 
Ή :ωίησις της ΠαλαιU.ς ΔιαfJ·1lκης. (Έλληνιχ1l Δημιουργί.α τόμ. 1. σ. 
194- 19G. 278- 281). 
Old Testaιnent studies in tΊ1e 1\-fodern Gι·eek OrtΊ1odox T11eo-
1og_γ. (Θεολογία τδμ. ΙΘ', σ. R30- 339). 

cΗ'!ιοvπόλεως. Τσέχος χα{}ολικ{)ς περi τοϋ μεγάλου Φωτiου. (Όρ{J.οδο

ξία ετ. ΚΓ", σ. 10 -11). 
Ό Βοσσουέτος, τcL κηρύγματύ_ του καi lδίως οί. fπικ1'jδεωι λόγοι τοι'. 

('.Ενθ' Ο.ν•. σ. 110- 183). 
Γερμανοϋ μητροπολ. Αί11ου. TU Ο!.κουμενικΟν Πατριαυχεί.ον καl αϊ εν διιισπορf}. Ορ

fJ·όδοξοι εκχλησί.αt, 'ΑΗηναι 1948 Σελ. 8. 
Γeιτσοπούί.ου Τάσου. Ό δr{)τερος ψαλμΟς τοϊΊ Δαβίδ, (ΝFα 'Εστία τόμ, 43, 6. 

5G3- iJ67). 
Dalle.ιιgio Ε. Un nCo- ηιaι-t:γι 8. ConstantiιΊople, Andι-C· de Cbio (14(-i;'J). ΛfCmo~ 

t"ial Louis Petit, pp. G4- 'ί7). 

'Εξάeχου Βασι'λείον. ΊΙ γνησιότης τi'jς συγγραφi']ς 'Ιωcί.ννου τοϋ Χρυσοστόμοι, Περi 

κε·νοδοξία; καi δπως δει τοt1ς γονέας &.νατρfφεη• τ(Ί. τέκνα. (Θεολο

γί.α τόμ. ΙΘ', σ. lfi3 -170, 340 ~ 353). 
Έταιeείας Κυπριακών .Ζπουδώ11. Οί ίί:γωι Καρπασίας, Φiλων, Συγέσιος, Θύρσος, 

Φωτsινίι. ΣωζιJμε\'0ς. Ε!.σαγωγ1l καl χείμε'\'Ο'\' clκoλoυ'fi·t.G)'\' καl 6υνα

ξαρίων επί τft βάσει του χειρογράφου 'Ακακίου μο,'αχοίi τοϋ Κυ

πρίου (1733) μετ., εlκόνων. (Κι,πριακαi Σπουδαl τQμ. ΙΑ', σ.112+λβ'). 
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Εύλοyίου (Κουρί'J.α) Κορυτσfi.ς. Ίερολογιχαl Ενασzολ{ισcις. λί ;τριtηω εχΟrJσει; της 
{}·είας λειτουργίας καi τCi. λειωuργιzιΊ. εΙλητάρια της ~ωνi'Jς l,lεγίστης 
Λαύρας τοϋ "Λ-DυJνο;. (Θεολογία τr)μ. ΙΘ', σ. tiδO- β71). 

Ιεζεκιiιλ Βελανιδιώτου μητeο;;,. Θεσσαλιώτιδος καΙ. Φα11αριοφερσάl.ων. 'Ο /J.γιο; 
Φανοι\ριος (Εκδοι;ις δει,τέοα f_;τψ'ξημένη). Έν Βriλψ 1948 Σελ. 7. 
:\ι.κr)Οημο; δ 'Λγιοοείτη;. (Έκχλησίv. ~~τ. ΚΕ'. σ. 127- 128). 
'Η γnνυχ/.ι.σι'σ. ηϊς ΚυQιαχι"];. ("Εν{}' rf.ν. σ . .280). 
'() Οίr,:ουμένιο; f:πίσ;.:οπο; Τρίr.:zης 'ίjτο ίίγι.ος 
βΟϊ- 308). 

("Ενθ·' ι!.ν. σ. 

'Ιωα'Ι''Ι'ίδου Βασ. T(J ειJαj•γέλων :ι.:αi τU κοινωνι:ι.:Uν πρόβλημα. (lΊ..JηγUριος ΙΙαλαμΟ.ς 
έτ. ΒΟ. σ. 72-88. 1:31- J:JS. 111-118. 21'3- 282). 
'ΓU κϋρος τιΟν r/.γγλι.κανικιΟν zειυοτονιι7η·. 'Α;τriφασις ηϊς fν λΙUσχq. 
διασχέψεω; ι\ρf}οδόξων α{ποχεφύλων fκκλησιιUν. ('Ένtl·' δν. σ. 
2iJO- 232). 

T(J εν Άμστελοδrί.μφ πρ(ίηον συνέ-δριον της ΧΟL'\'(!)\'ίας τcΟν εzzλη
σιίδν. ("Eνfl·' rl.ν. σ. 21i}- 221, 294- 309). 

Καραγκού11η Κώστα. Ό σκοπΌς τ!ις δημιουργίας τοϋ riν{}ρ<Οπου κατcl. τ1Ίν 'Αγία 
Γρο.φ/ι. 'Atl'ii''u.ι 1948 Σελ. 190. 

Καρα11τώνη 'Α11δρέα. ΌΕλληνιχ1Ί 1Ί·ρησχr-:υτιχ1Ί πο~ηση. (Έλληνικ1l Δημιουργία τόμ. 
1, σ. 37;)- 378). 

Καρμίρη Ίω. Ί-Ι όμολογία μετιΊ. τUJν πρΟς l'Wδον ιi;το:ι.:ρίσεων τοϋ 1-Ιητροq;άνους 
ΚριτοποίΙλου καl )1 δογματιΧlΙ διδασχαλία αυτοϊi. (Θεολογία τόμ. ΙΘ', 
σ. ,,;; - 82, 209-238. 398- ΙΒ1). 

'Η όμολογία της δρ{}·οδ6ξου ;τίστεω; τοϊi πατριύρχου ΊcvοσολίJμων 
Δοσι1J>ι-'ου. ("Ενi}' ιiν. σ. ()93- 707}. 

Ή μελέτη της Καινiiς Λιω'Ί'Ι'ικης καl ·ίΊ εlς τl]ν ·Ηοελλη'\'t.ΧΊlν U.πόδο
σι; σ:(Jτi']ς. ('Εκκλησίci ετ. ΚΕ', σ. 259- 2β2). 

Σημι-:iωμα πsρl 1\'ΙΊιτροφύ.,•ου; Κριτοπούλου. (Γρηγόριος Παλαμϋ.ς Ετ, 
:JO. σ. 40- 42). 

Kεeaμlδa Άνδρ. <Ο Ίησοϋς ΧριστιΊς καί 1l φύσις. 'Α1~·i)γω 1948 ~ελ. (i2. 
Κο11ιδάρη Γεeaσίμου. Ή έλληνι:ι.:1l Εχκλησία ι~Jς πολιτιστιχ1Ί δίη•αμις fν τίϊ ί6τορίf.ι 

τi']ς χεοσον1Ίσου τοϋ Α'ίμου. 'Εν 'Α{!'Ί'ιναι; 1948 Σελ. 209+χδ'. 
Λανaea: Θεοδ. Τό ζ1lτημα τι"]ς μεταφρ6.σεως τοίi ευαγγελίου. Άfl·iΊναι 1948 Σελ. 10. 
Αούβc.ρι Ν. L'6ducation des theoloι,ζiens en Gι·ece. (Άγάτ. fκ τi']ς Inteι-natio· 

nale Zeitschrift fίίι- \Vissenschaftliche P8.dagogik. Saizburg 
1θ48. 

Μαγκριώτη Δημ. 'Ο ΧριστΟς καi J1 σύγχρονος σχέ,ψις. 'Α{}i)γαι 1948 Σελ. 220. 
Μαντζονeά'Ι'η Κων. TcL μεγάλα προβλήματα της φιλοσοφίας, τcΟν ftρησκειων, της 

f:-:cιστ1ιμ Ί)ς-ΘεΟς -κόσμος-ζc•ηl-iJ.γi}οω;τος-ψυχΊl-ci{}α,,ασία. 'Α {}η
''αι 1948 Σελ. 248. 

Μιχαiιλ Μητeοπολίτου Κο{!ιν{}ίας. Θρησzεία χαl δια·νόησις. 
Σελ. 63. 

Μοσχονa: Θεοδώρου. Χι%.ολάου πατοιύ.vχου ;τι}νημα πρΟς Μελέτιον μσνό,ζοντα (εμ
μπρον περl '\'11Ο"τευσί.μωγ ΊlμεQ<7Jγ). (Δελτίο'\' της πατριαρχικης βιβλιο
t1'J'ιχη; 'Λλεξανδσείας 'Λ.πριλι'οlJ-1\Ιη'ί:ου--·'Ιουνίοu 1948, σ. 17- 24). 

Μπαϊρακτάeη Στυλ. Οί ~πωτnλfς τi']ς ι}γr!πης. Ε!.σαγωy{ι, κ~~ίμsνον, έuμηνεiα καi 
σχόλια είς τάς τψ·ι; ι'-:τιστολιl; τοϋ πΊαγγ}:λιστοU 'Iωri'\'voυ. 'AfJ·fj'\•αt 
1948 Σελ. 29. 
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Μπαλάνου Δημ. Διατί 1Ί fοιμ1'1 τ(tn• Τρι(t)ν Ίεραρχ(i:η• έftεσπίσθ'η <:)ς έορη) της παι

δείας. 'ΛfΗΊναι 1948 Σελ. lβ. 

Πάσχα. (Ίστορικ1Ί §πισκόπησις :τερi του χρ('ινου του έορτασμοίJ του). 

(Νέα "Εστία τόμ. 43, σ. 525- 526). 
<Η μετάφρασις της "Αγίας Γραφης. (Νέα Έστία τύμ. -14, σ.1263-1264.). 

Μπό'Vη Κ. ΕΜΤυμίοu τοΠ )..lαλfί.κη μητροπολίτου '\'έων Πατριtη• (Ύπό.της) : Δύο έγ
χωμωστικοi λόγuι. ( Θεο.λσγία τύμ. ΙΘ', σ. 513 -l>iJ8). 

» ΒtJ'ζαντιν1'1 {)·εολοΎία. ('Ανατύπωσις έκτης «Θεολογίας» τ6μ. ΙΘ', σ. 

171 - 186, 287 - 300). 
Σχόλια εlς τοίς δύο έγχωμιαστικσU; λόγους ΕU&υμίοu τοϋ l\Ιαλάκη 
μητροπολίτου νέων Πατριtη• ("Υ:τάτης) εtς τόν αυτοκράτορα Μανου1)λ 

Α' Κομνην(iν. ("Εν{}' (lν. σ. 708- 717). 
<Η χρυση περίοδος της έκκλησιαστικfις λογοτεχνίας. (<Ελληνικ1) Δη

μιουργία τόμ. 1, σ. ()64- 657, 712- 714). 
·Μπουσούλα Ν. 'Ιστορία της έκκλησί.ας το-J'\' Ά1'1ηνιt)ν ·&πΟ τ1]ς ίδρύσε({)ς της μέχρι 

σ1jμερον. Ά1}fιναι 1948 Σελ. 138. 
Μπρατσιώτοv Πα,αγιώτοv. <Η έλληνικ1~1 "θεολογία κατιi τ1)ν τελευταίαν πεντηκον

ταετίαν. (Θεuλογί.α τόμ. ΙΘ', σ. 83 -112, 271- 28β). 
Μωραϊ'τοv Λημ. Ή γνησιότης τijς πραγματείας «Περi χενοδοξί.ας καi. δπως δει: τούς 

γονέας r!νατρέφει'\' τα τέκνα». (Θεολογί.α τόμ. ΙΘ', σ. 718- 733). 
Κύριλλος ό 'Ιεροσολύμαιν (;>ς κατηχητ1Ίς καί παιδαγωγός. (Γρηγ6ριος 

Πα.λαμfiς Ετ. 30, σ. 67-59, 122 -130). 
Νικολάου Ν. Ol μάρτυρες τοϋ 'Ιεχωβά καl {1 κοινωνία μας. Δράμα 1948. 
Ξύδη Θεοδώρου. Οί iαμβικοt κα·νόνες του Δαμασ::ι.:η'\•οϋ. 'Α{Ηϊναι 1948 Σελ. 29. 

TU, κείμε'\'α στΟν Ορitρο των Παf!,{δν κα l της 'Αναστάσεως. ΆfΗϊ,·αι 

1948 Σελ. 37. ('Ανάτυπον ciπO τΟ περιοδικΌν «Άκτl'\'ες» τόμ. ΙΑ', 

τεύχη 78: 79, 80). 
"Η ποίηση Ρωμανου του .λ'Ιελφδου στ&. Χριστούγεν-να καl στα Θεο~ 

φάνεια. ('Ένfl,' U.ν. σ. 522- 526, 558-564, τόμ. ΙΒ' 1 σ. 23- 28). 
Χριστοί) γενέω.ια. (Έκλογiι, σ. 1641- Η'>'19). 

f Παγκρατίου Βατοπεδι,οV Μητροπολtτοv Γ&,ου καi Χώραs. Παναγιολατρεία. 

. ('Ορ{t·οδοξία iiτ. ΚΓ', τεUχ. 1 ~ 2-3, σ. 12 -14). 
Παλαμii Κ. ΔιCι τΟ ζ1lτημα της μεταφράσεως τοϋ εUαγγελίου. (Νέα "Εστία τόμ. 44, 

σ. 1226 -1228, 1265- 1266). 
Παναyιωτάκοv Π. <Q οLκουμενικΟς πατριαρχικΌς .f}ρόνος τi)ς Κωνσταντινουπόλεως, 

Ε::ι.:κλησιαστι.κ1Ί καi πολιτικi] {}έσις. ΆΊΗ'jναι Σ:cλ. 7~. 

» Τινα περl του lεροϋ λειψά,•ου καt τοϋ έν Κερκύρc~ ναου του αγιου 

Σπυρίδωνος, ('ΑρχεΥον fκκλησισστικοϋ καl κανονικοϋ δικαίου έτ. Γ', 

σ. 116- 120). 
Παπαyι:ωργlοv-Έράλδυ Γ. <Q ι'J:γιος Οt:ωuμένιος, πολιοUχος της Τρίκκης. (Έχ~ 

χλησία έτ. ΚΕ', σ. 377). 
Παπαί.'ωά'V'VΟV 'Ιακώβου. το σ.{ΙτΟΧέφαλο'\' της ε::ι.:κλησίας τi'jς Κύπρου. (Όρ-&οδοξLα 

έτ. ΚΓ', τευχ. 1-2-3, σ. 69-73 κσl τείJχ. 4-5-6, σ. 134 -142). 
t Πο.παJοπούλοv Χρυσοστόμου. Ή έκκλησία Κωνσταντινουπόλεως 

γιΟν (1081- 1185). Έπιμελεί(!· Γρηγ. Παπαμιχωμ. 

ΙΘ', σ. 3 -17, 193- 208, 385- 39ί). 

Επί τ<\η• Κομνη

( Θεολογία τόμ. 

> Ή fJ'εία λειτουργία του cί:γίου Ία:Ηίιβου του άδελφοι'Μου. "Εκδοσις 

Ε'. Ά&ηναι 1948 Σελ. 48. 
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Πaπσ.μιχαηλ Γρηγ. ΆπολογητικU. τδ·η· ;τ.ατέρων το)ν πεηε πρtότων αt(Jη•οιν. Έν 
'Αit1]ναις 1948 Σελ. 303+η'. 
Καi πάλι·γ περi του ύ.γίου Φανοuρίου. ('Εκκλησία liτ. ΚΕ', σ. 
90- 91). 
Έκ τι'δν συγγραφι\Jν 1-Ιαξίμου τοϋ Γραικοϋ. (Λί συΥΎραφσ\ της εtρ

κτfις, έρμηνευτικά, διδω~ηκ1Ί ciλληλογραφία). (Θεολογία τόμ. ΙΘ', 
σ. 577- β!S). 

Πaπαχριστοδούλοv Χρ. 'Η {Ι-έση nGν δρ-θ·οδόξων τής Ρόδου στΊ]ν έποχrΊ τcϊη• 'Ιππο
τών. (Δωδrχανησιακl] 'Επι'Ι'}~<;ιρησις liτ. Β', σ. 78- 80). 

Πολάκη ΠαρiJ.ε,tου. Ό ϋ.γιος Κι'ιριλλος ο Αλεξανδρείας καi 1Ί ένότης της έκκλησίας. 
Άπύ.ντησις εtς η)ν Εγκύκλων «Orientalis Ecclesi:::e». (Όροfi-οδοξία 
#τ. ΚΓ', τεϋχ. 1-2-3, σ. 1Γι-G8). 

Ράλλη Κ. Κα{)υλικ(η• τcί.γμα ;τατέρων Α1Jγουστινιανιtη• (Άσσομψιονιση1ν). (Άρχεt:Ο'\' 

έκκ.λησιuστιχοϋ καi κα\'Ο'\'ικοϋ δικαίου Ετ. Γ', σ. 1!:!1- 192). 
Ράμφου 'Ιωά'V'Ι'Ου πρεσβυτέρου. Ό ϋ.γως ("')εοδόσιος ό κοινοβιάρχης (424- 529). 

('Εκκλησία !::τ. ΚΕ', σ. 8 -11). 
Ό (ί.γιος Εf.,,Ί·ύμιος ό .λiέγας (37()- 473). ('Έν-&' ι:!. ν. σ. 25- 27). 
Αϊ τρεlς εί1ρέσεις της τιμίας κεφαλης Ίω(i'\''\'ΟΙJ του Προδρόμου. 

("Εν{)·' αν, σ. 6G- 59). 
Ό &γιος Γερύ.σιμος ό Ίορδανίτης. ('Έν-fl·' fl'\', σ. 71- 74). 
Οί (J.γι.οι Τεσσαράκοντα μάρτυρες. ("Eν-fi·' δ.ν. σ. 105-106, 120- 121, 
134- 136). 

» Ό !J.γιος μάρτυς Χριστοφόυος. ('Έ·ν{t·' α,., σ. 166 -167). 
Αί έορταi τcΟν {)τομητορικο)'\' ιiμφίων. ("Εν&' ιl-ν. σ. 198- 203). 
Λί. κατr'ι τ1)ν Fκτενη γΩνυκλινείς εUχαl της δ.ρχαίας έκκλησίας. (''E'\r·{}' 
αν. σ. 247). 
Ή κοίμησις της Θεοτόκου. ("Eνfl·' αν. σ. 280- 283). 
ΤΟ γενέσιον της Θεοτόκου. ("Εν·&' δ.ν. σ. 298- 301). 
"Ο &γιος μεγαλομύ.ρτυς Άρτέμι.ος. ("E'\•fl·' δ.·\', σ. Β28- 330), 
Τc'ι ε!.σόδια τi)ς Θεοτόκου. ("Εν{}' (1'\'. σ. 361- 365). 
0 0 (iγιος Σά,ββας ό {γγω.σμένος. ("EνiJ·' αν. σ. 37δ- 376) . 

Ρούσου Βασιλείου. Νέος συναξαριστ{ις. "Ηρωες τοϋ Χρωτι.ανισμοϋ, βίος άγί.ων δυ

τικi'jς καl ανατολικfjς έκκλησίας. Σεπτέμβριος. Έν 'Α&ήναις 1948 
Σελ. 240. 

Ρούσσου Ε. Λεξιλόγιον έκκλησιαστικοίJ δικαίου τόμ. Ι. ΒυζαντινΟν δίκαιο\', Ά-fiήναι 

1948 Σελ. >l88+η'. 

:Ζακελλαρlου Γ. Φιλοσοφικα μελετήματα. ΙΙ. Ή Ιiννοια του ΘεοίJ κατc'ι. τi]ν σύγχρο

'\'ον έπιστήμην καΙ. φιλοσοφία-ν. Ά{)Ίlναι 1948 Σελ. 21. 
:Ζπα'VΟΠούλσυ Θ. Σύστημα οικουμενικών συνόδων. Άftηναι 1948. 
:Ζπεράντσα :Ζτέλιοv. Οί αγάπες. τα i!νησκευτικι:'ι δεlπνα τω,, προ')των χριστιανω, •. 

(Έλληνικ1Ί Δημιουργία τόμ. 1, σ. 372- 374). 
» <Ιστορία της 6κροστιχίδος. (''Eγfi-' &ν. σ. 581- 584, 649- 653). 

:Ζτεφα,tδοv Βασ. Έκκλησιαστι.κΊ) im:ορία δπ' (lρχής μέ,χρι σήμερον. Ά{}ηναι 1948 
Σελ. 714+101. 

7'- :Ζωφeο-ν.tου Αεο'Vτοπόλeωs. Ό '\'αΟς της "Αγίας Σοφίας καl αί έν αUτφ τελοι'J· 

μεναι σuνύ.ξεις. ('Ορ{)υδοξία ετ. ΚΓ', τε Uχ. 5-6, σ. 121 -130). 
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Τρεμπέλσ. Π. Ή fννοια καi τΟ κρί.μα της ~ιμωνίας. (Έχχλησία fτ. ·κΕ', σ. 53-54). 
τ1jν fννοιαν τη; Σιμωνίας oi. i"εροi χανόνες. ('Ένi}' . > 

> 

> 

ΠίΟς χα-tt:u')ρισαν 

&,•, σ. 66- 6ί). 

Πr7Jς χα-Η·ι:1ρισιιν τiιν iννοιαν τl1ς Σψ<•Jνίσ.ς οΊ (J.γιοι πατέρες. ("Εν&' 

rlν. σ. 8G- 87). 
Χευ.ραl χαi πράξεις νεώτεvαι περl Σιμωνίας. ("Εν-θ·' &ν. σ. 104-105). 
λlετα:γενέστεραι έχκλησιαστιχαl έχδηλc(Jσεις :τερi Σι.μωνίας. ("Εν&' &ν. 

σ. 119- 120). 
'Η )'0'\'υκλι.σία καηL ηΊ.ς Κυριακύ.ς. ('ΈνfJ·' U.ν. σ. 163 -164). 
Ή γονuκλιιτία εν τfj σταυροπροσχυν{]ΩΕι. ('ΈνΗ·' UΛ•. σ. 180- 181). 
ΤΟ f:'\' τίΊ γονυκλι.σίf.!- τl1ς ΚυριακΊις i-θ·ος. ("'Ενθ·' &ν. σ. 197- 198). 
Td. κατrl τU.ς τάξεις η;'ιν μετανοού"\"των. ( "Eyι't' ciΛ'. σ. 279 - 280). 
'Ο χαλαρΟς τόνος της &παγορεύσεως τΟ)\' ίsρίlι'\' κα'\•δνω\'. ( 'Έ'\•{1.' &'\•. 

σ. 294-295). 
Παραλληλισμοl χαl &ναλογίαι. (''Εν-&' flν. σ. 311- 313). 
'ΑκολουΜαι καί συμπεράσματα. ( 'Έ\•δ·' δ:ν. σ. 325- 326). 
'Η d.κολου-θία τοϋ εUχι:λα{ου (τέλος). (Θεολογία τύμ. ΙΘ', σ. 113-
152. 239- 272. 432- 450). 
Τάξεις χειροtf-εσιων χαl χειροτονιc!Ί'\'. ('Έ'\•i}' αν. σ. 451- 463, 
619-649). 

Φιλιππίδου Α. Ή i}ρησκειολογία καl αί {Ι·εΩλογικαί σχολαί. (Θεολογ(α τόμ. ΙΘ', σ. 
356- 360). 
Κριτικαl παρατηρήσεις εlς τΟ κείμενον llλουτύ.ρχου Περl 'Ίσιδος καί 
Όσ(ριδος. ('Έν{}·' αν. σ. 489- 512). 

τ Φeεαρίτου Κ. Θεολογία δογματιΥ.Ίl. ('ΑρχείΟ'\' εκκλησιαστικοί] κ.αi κα\'Ονtκου δι
καίου liτ. Γ, σ. 3-8, 97-103, 167-170). 

Φvτράκη Άνδρ . .i\Ιαρτύριον καi μ.ο'\'αχιχΟς βίος. (Θεολογία τόμ. ΙΘ', σ. 301- 329). 
t Ψαλιδάκη Εύvεvίου. 'Ανέκδοτον μαρτύριον τΟ)'\' εν Κρήτη άγίωγ δέχα μαρτύρων. 

(ΚρητικCι ΧρονικU f.τ. Β', σ. 569- 576). 

ΤΕΧΝΗ 

'ΑποστοΑάκι "Αννης. Λάσια καl τα εχογτα σχετικΟν σχηματισμΌν ι'ον τοίς μ'\•η
μείοις πτυχωτα καl στρεπτCι ύφάσμ.ατα. Θεσσαλονίκη Σελ. 9. (Άνά
τυπο'\' f.κ του ς' τόμου της Έπcτηρίδος του Πανεπιστημίου Θεσσα~ 

λονίκης). 

Βάeβοyl.η 

Βουδούρη 

Μάeιου. "Αγία Βαρβάρα, συμφωνικ{J πρελούδιο. Παρτιτούρα Ορχήστρας. 
'A{}f1vα 1948 Σελ. 36. (Collection ,de l'Institut Franςais dΆthe
nes dirigte par OctaYe JHerlier. Μουσικ1l σειρU. 2). 

'Αvγέλου. ΣυμβολΊ) εiς ηlν iστορία'\' της γραφης τοϋ μουσικου μέλους της 
Ήυζα'\•τινης fκκλησισ.στιzfΊς ιfσματφδίας. (Όρ{Ιοδοξία ετ. ΚΓ', τευχ. 

4-5-6, σ. 143-151). 
Γeιτσοπούλοv Τάσοv. Πέτι;ιο; καΙ ΜιχωΊλ οί Πε.διc7Jτηι. ΔιΊο Κρητες τοιχογριiφοι έν 

Ιlελοποννt'ισφ κατU. τU.ς UυχU.ς τoiJ ΙΙ-Ι' αlc<"Jνος. (ΚρητικU. ΧρονικU 

τόμ. Β', σ. 436- 453). 
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Δούκα. Στράτη. ΤΟ clχονογραq:ιχΟ f'πος τl1ς δ.νατολικfις Εr.:κλησίας. :r:Lσuγωγι'ι~ τ.εUzος 
πριlηο. 'Αl}Ί'jνα 1948 Σελ. 84 . 
Oi τοιzογραq:.ίες του 'Αγίου "Οι_~ου.;. ΊΙ ).fω::εδονι.rοΊ σzοί3] τοίi ΧΓi7 

χαi 11 l<ρητιχ1Ί σzολΊΊ τoiJ Χ\.'Ια1r;η•α. (00 Λίt~η·ας: μαςq:.7, σ. 205-212). 
Ή ;τυρεία nln• εlΧαστικιlη• τεzνιΟJν σηΊ σύγχρονη Έλλrίδα. Ή :Νεοελλη

νιΥ3] τέzνη xcιl 1Ί Βι,.~u:νην1Ί παράδοση. ("Ενf}' riν. r[. 8, σ. 241- 244). 

Εύαyγε'λίδη Δ. ΊΙ δπ<)δοση τ1jς πραγματικι)τητα; κι 11 'Αναγέννηση. (Φιλολοyιz1Ί 

Ιlgωτοzuονιrί 1 σ. 83- 84). 
Ζαγορησίοv Μ.-Γιαννουλλέλη Γ. 'ΛρχοντιΧU. της Καστορι.&ς. 'Α{Ιiγναι 194:8 πi.νακες 

39+6. (ΠιναΧο{}Ί'ικη τf]ς τέχνη; τοU 'Ελληνικοί) λαοϊi). 

Καλοκύeη Κ. ΧρονιΧά.. λfία σημαντιχ1] rlρχαιολογι;.ι3] clναχδλυψις. Παλαωzριστια

νικΊΊ Βασιλικ1l έν Ιlανόρμφ :Μι,λο:;τοτύ.μοιJ Κρήτης. (Κρητιχ&. Χρο

Υιt:U. ετ. Β', σ. 380-383). 
Καλομοleη Μανώλη. '() f}άνατος της &ντρειωμένης. Άitl1να 1948 Σελ. 60. l\Ιουσι.κi1 

σειρCι 1 του Itιstitut l .. ~ranςais d 'Athenes. 
Ή μουσιχi] μορφ1l σηΊν έλλ1]\'LΥ.11 μουσικ1Ί. (Νέα 'Εστία τόμ. 43. σ. 

460- 461 ). 
Καψάλη Γιάννη. ΛUτοl ποU πέρασαν άπ' τΟ Ντομένιχο. Άft1lνα 1948 Σελ. 48. 
Κοκκlνου Λιον, 'Η νεοελληνι:.οΊ τέχνη. ('Ελληνιχ1Ί Λημωυργία τόμ. 1, σ. 18- 22, 

76-80, 172 -175). 
Κόντογλου Φώτη. Περi ζωγραφικΓjς σκέψεις :ωl εlκασίαι. (Φιλολογικ1l Πρωτοzρο-

νιcί., σ. 39- 45). 
Κουρκούλα Κ. nrιυ.ος καl τέχνη. 'Εν Ιlύ.τραις 1948 Σελ. 28. 
Κύeου Κ. Οί. άρzαlοι μας ζωγρrλφοι. ('ΕλληνιΧΊΊ Δημιουργίrι. τόμ. 1) σ. 323- 329). 
Maκeij Κίτσου. Ή γι.ορτιν1] Σκωτrλίτικη φορεσιύ. ('Ο Αlι()νας μας. φ. 4, σ. 114-117). 
Μελετοπούλου Ι. το πψϊηον σχέδιον της πόλι-:ω; ΠΗσαιt!Ί:;. , Α·Ώ·tΊναι Σcλ. G. ( Άνά-

τ\IΠΟ\' f.κ του περι.οδ. «Τεχηκlμ τδμ. Γ'). 

Μερεμέτη Α. 'Η τέχνη :οtς τ&. Δωδεκάννψτα. (Ή 'ΕλληνιΧΊΊ Δωδε.κάνησος Εν ΛευΧω

σi.<ι. 1948, σ. 35- 66). ("Εκδοιτις Έλληνιχοί} Πνευματικού 'Ομίλου 

Κί,πρου). 

~1fichaHides 8οlοιι. The Neohe11enic Folk-Music, I...iιnassol C_γprιιs 1948 Σι:ολ. 

Μουσείον Μπενάκη. Έλληνικα! f1}νικαi έ·νδυμαιτίαι Εκδιδόμεναι Επιμ.ελι:οίff. Άντωνίου 

Ε. Μπενάκη χεiμενcη' 'Αγγελικf]ς Χατζημιχάλη, ~{νακι:ος Νικολάοη 

Σπέρλιγκ, τύμ. πρίϊJτος. '.ΛΛtiΊ'\'CΗ 1948 π(ν. 55, πρόλ. 8-12, ε1σα
γωγ11 13- 16. 

Ξυγvοπούλοv 'Ανδρέου. ΤΟ &νάχτορον τ:ου ΔιγενlJ 'Ακρίτα. (Λαογραφί.α τόμ. ΙΒ', 

σ. 547-588). 
Δ"ί'ο βυζα'\τtνοί στεατlται του .ιι.ουσε(σιΙ Ί-Ιρακλιοίου. (Κρητι%t'ι Χρο

νιχ&, Ετ. Β' 1 σ. 265- 273). 
Παcιατηρήσεις εtς τU.ς τοιχογQαφίας του ίιγ[ου !\~ιχολciου Μελενίr.οt•. 

( Έπετηρlς Φιλοσοφ. Σχολης llανεπιστημ(ου Θεσσαλον~κης τ6μ. ς', 

σ. 115 - 128). 
Une icone h:yzantine a Thessalonique. (Cahieι·s Aι·chι.§:ologiques, 
ΠΙ, 1948, σ. 114 -128). 
"Λγιος 'Ιωύ.ννης δ Χι__Jυσr)στομος. "Ιlηγ1'ι τ'Ιις σοφίας». ('Αρχαιολο

γιΥ..i] Fφημερlς: 1942-1θ-Η (f.ξ;))<)ilη η!Ι 1θ48), π. 1-!){)). 

'ΛρχαιολογιΧ(Ις cJ.πολοyισμ(Jς: (ι!:π' εUκαιιψι τι7η• f)'καινίων τοίi ί.εσοιJ 

νu.ου του ύ.γί.ου Δημητρίου, (Γρηγόριος Παλαμάς ετ. 30, σ. 209-214). 
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ΌρΛ.άνδοv • Αtιαστ. Άρχαιολογικαi ερευναι εlς την Δωδεκάνησο\'. (Δωδεκανησιακη 

Έπι{}εώρησις fτ. Β', σ. 9). 
» ΠαλαιοχριστιανικCι μνημεία της Κ<!). ("Εν-ι'}' &ν. σ. 72- 77). 

Πeοκοπίου 'Ayyέλov. Ή γέ'Vνηση του Χριστοϋ ση) Βυζαντιγη τέχνη. (Φιλολογικη

Πρωτοχρονιά, σ. 21- 24). 
» Ά\•δρέας ό Κρ1Ίς. (Ό ΑL<{η•ας μας φ. 1, σ. 17- 24). 

Ράμφοv 'Ιωάνvοv πρεσβυτέeου. Ό δευτερεύων ΣLφνου. ('Εκκλησία ετ. ΚΕ', σ. 

39- Η). 
Skalcottas Ν. Quatre danses gι-eques (Parition d'orchestre). Ά'θ·fιναι 194.8 Σελ. 

44. (Collection de lΊnstitut Franι;ais d'Athenes Νο 3). 
Σπαvούδη Σοφlας. Τι'J Είκοσιέ·να ση) μουσικ{ι. (Ό {!μνος). (Έλλη'\•ικΊ) Δημιουργία 

τόμ. 1, σ. 265- 267). 
Ταρσούλη Άθηνiiς. 'ΑπΟ τα Δωδεκάνησα. 'f(J Καρπα{)'ικό σπίτι. (Φιλολογικ1l Πρ~

τοχρΟ'νιά, σ, 188- 192). 
Τραvλοiί Ι. Ή παλαιοχριστιανικ1l Βασιλικ1l του Άσκληπιε[ου τ&ν Ά'&ην&,•. (Άρ 

χαιολογιχιl Έφημερlς 1939-1941, σ. 34- 68). 
Τωμαδάκη Ν. 'Ιω&'\'\'Ος Κορνάρος Κρ1lς ζωγράφος ( 1745- 1796). (Κρητικό: Χρονικό: 

δτ. Β', σ. 253-264). 
» Εl.κό\•ες Έμ. Τζά"•ε έν Κερκύρq .. ("Ε'\•'\'}' α"'· σ. 476). 

Χατζηδάκη Μανόλη. Μυστρίiς. 'Ιστορία, μνημ~ία. Ά-&ηναι 1948 Σελ. 103 (μετιi 32 
πινάκων καi τοπογραφικοί! διαγράμματος). 

Συμπληρωματικό: στΟν Έμμα'\•οωlλ Τζά·νε. (Κρητικιi Χρονικιi δτ. Β', 

σ. 469- 475). 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΙΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 

ΤΟ ΒυζαντινΟν Μουσείον, δ;τερ ;τρrUτον έξ Ολων τών παρ' 1'ιμίν _Μουσείων i]νοιξε 

τιiς :τύλσς του ι:i:τό τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ ετου; 1946, zαταλλήλως J.γακαι'\-•ισ-&iν zατό

πιν τών βλαβών τα; όποίας ύπέστησαν τα κτηριακα συγκροτήματά του κατΟ: τούς χρό

νους της ξενιχfις κατοχfι; και μετ' αUτιΊν, έπλουτίσ&η διό: τριών αξιολογωτάτων 

σuλλογ&,,: 

1) Της συλλογης βυζαντινών εlκόνων έκ κληρονομία; τοϋ Cι.πο-&ανόντος Χ ρ ι

σ τ ι α ν ο ϋ Λ α μ π ί κ η, 2) τfις συλλογης βυζαντινών είκόνων τfις Στρατιωτικής 

Λέσχης, προερχομένης έ κ κ λ η ρ ο δ ο σ ί α ς Σ α ρ ό γ λ ο υ καl κατατε-&είσης 

εlς τΟ Μουσείον χαl 3) της συλλογfι; βυζαντινών είκόνων τ η ς Ί σ τ ο ρ ι κ η ς 

κ α ι Έ 'fi· ,, ο λ ο γ ι χ η ς Έ τ α ι ρ ε ί α ς, δωρη{}είσης εLς tό ΒυζαντινΟν 

Μουσείον. 

Έκ ωύτων Ί'ι πρώτη αποτελείται έξ 99 εlκόνων διαφόρου μεγέο&ους και έξ 

U.λλων lfJ αντικειμένων μικροτεχνίας (ξυλογλύπτων σταuρWν: σφραγίδων, χειρο'Υρά

φοu Ψαλτηρίου κ.U..). ΜεταξU τ&ν εικόνων άξιόλογο:; εlναι ιl ε!. Χ ω ν τ ο ϊί Π ρ ov 
φ ή τ ο υ Δ α ν ι 1) λ 14ou α ι ω'-' ο ς καί ειχονες φέρουσαι ι:άς ύπογραφάς τών 

Μ ι χ. Δ α μ α σ κ η ν ο ϋ (Πεντηχοστή, Καιομένη βάτος, ΧριστΟς ώς 'Αρχιερεύς), 

Έ μ μ α ν ο υ 1) λ ί. ε ρ έως τ ο ϋ Τ ζ ά ν ε (&γιος Γοβδελaς, ϋ.γ. 'Αλύπιος), 

Έ μ μ α ν ο υ 1) λ Λ α μ π ά ρ δ ο υ (Θεοτόκος τοίi Πάft·ους, Χριστός), Π έ τ ρ ο υ 

Λ α μ π ά ρ δ ο υ (Θεοτόκος 'Οδηγήτρια) Χ.fi.. 
Ή δευτέρα αποτελείται έξ 100 εLΧόνων, έξ ών πολλαί ύπογεγραμμέναι ύπό με

ι:αβυζανι-ινών ζωγράφων: Ν ι Χ η φ όρο υ Ί ε ρ ο μ ο'' ά χ ο υ 1550 (Έπιτάφιος 

Θρηνος), Ν ι κ άρχο u Ί ε ρ ο μονά χ ο υ 1575 (Πεντηκοστή), Ί ωά.'\-' ν ο υ 

Κ α ι ρ ο φ ύ λ α κ ο ς 1600 (Γεννέσιον τοϋ Προδρόμου), "Ι ε ρ έ ω ς Κ α λ ο

δ ο ν α 1601 (ϋ.γ. Δημήτριος), Έ μ μ α'\-' ο u 1) λ Λ α μ π ά ρ δ ο υ 1621 (&γιος 

Παντελεήμων), Ή λ ι ο υ Μ ό σ χ ο υ 1651 (Θεοτ;όχος), Θ ε ο δ ώ ρ ο u π ο υv 

λάκη (Θεοτόκος) ϋ.νευ χρονολογίας, Σ τ α υ ρ ι α ν ο υ 1680 ('Αποτομή Προδρόμου), 
'Ι ωά'\-' ν ο υ Μόσκο υ 1702 (Σύναξις 'Αρχαγγέλων), Κ α ρ α ν τ ι'\-' ο υ ίεροv 

μονάχου 1719 (Λείψανον άγ. Διο'\•υσίοu Ζακύν-&ου) καί τών ζωγράφων Έ μ μ α ν. 

Β ε ν ι έ ρ η, Μ α υ ρ ο μ ά τ: η κ.α. 

"Η τρίτη άποτελείται έκ 35 εLκόνωv, μεγάλου μεyέi}ους, έξ ών σπουδαιότεραι 

εtναι τέσσαρα ξυλόγλυπτα ο&ωράκια τέμπλου μετά κυκλικών παραστriσεων σκηνών Π. 

καL Κ. Διαο&ήκης μεtιΧ τ:fις ύπογραψi'jς 'Ι ωά '-'ν ο υ Μ ό σ κ ο υ 1661, τρεις μεγά

λαι είχόνες έκ ο&υρ&ν Τέμπλου (Νυμφίου καί τ6)ν Άποστόλων Πέτρου χαt 'Ιωάννου) 

έ π τ α ν η σ ι α Χ .ΥΊ ς τ έ χ ν η ς, εiκ6.)ν της Θείας ΕUχαριστίας (Sac:rutn Sacrifi
ciunι) μετΟ: λατινικών Επιγραφών καt της ύπογραφfiς ..:Χ ε ι ρ 'Ι ω ά ν ν ο υ», με

Ύάλη εiκiον τοϋ βίου τfις Θεοτόκου καί βυζανtι'\-•1) εlκc;)ν <Οδηγητρίας ήμικατεστραμ· 

μέναι κ.Ci.. 
At δίιο τελευταίαι παλαιαί άξιολογώταται εlκόνες σuντηρη-&ήσονται καταλλήλως. 



300 Εlδ1Ίσεις 

ΤΟ.ς συλλογiις αlη:Cι.ς δ Διεu-&uντ1)ς τοϋ Βυtανtινοϋ Μουσείου κ, Γ. Σωτηρίου 

κα1:έταξεν εtς Ιδιαιτέρας αl:fl·ούσας, &ναρτήσας ~Επιγραφό:ς φερούσας τΟ Ονομα τών' 
δωρητών 11 τών κατα-&εσάντων αUτάς εtς τΟ ΒuζαντινΟν J.Ιουσεϊον. 

Πλi]ν τ&ν ανωτέρω συλλογ&ν, εtσήλtl·ον Εlς τΟ Μουσείον, εκ κατασχέσεως~ τρια
κόσιαι άλλαι εiχόνες. μεταξU τ&ν Οποίων &ξιολογω1:άτη είναι μεγάλη εlκι;η, της 

Θεοτόκου γλυκοφιλούσης φέρουσα τ1lν ύπογραφi]ν «χείρ , Αγγέλου>>, &ναρτη&εϊσα 

άνω&εν τijς ψηφιδωτης εiκόνος '{;ης μεγάλης αΗJ·ούσης τoiJ Cίνω Ορόφου τοϋ μεγάρου. 

ΕΡΓ ΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΚΊΉΡΗΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝΓΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

~Η ύπό ηlν διεύ&υνσιν του κα-&η)•ητ;οίi κ.'Αν.'Ορλάνδοu ύπηρεσία αναστηλώσεων 

τoiJ 'Υπουργείου Παιδείας έπελήφ'\'1-η κατα τΟ διαρρεύσαν δτος τf]ς στερεώσεως καl 

συντηρήσεως τijς σεβασμίας .Μο,•ης τfjς ΝταοU- Πεντέλης, 11τις, έγκαταλειφ&είσα Επί 

πολλά δτη &φύλακτος καί άπροστάτευτος, είχεν ύποστη ύπό τών κοιρικίδν μεταβο
λών καί ύπό τών ciν&ρώπων πολλclς ζημίας καl είχε περιέλ&ει εtς έρείπωσι''· 

Ά\'ε'\•εώ&η κατ' &ρχάς ή κεράμωσις τ&v τρούλλων καl τών στεγών τοϋ κα&ο

λικοίi έπηκολού&ησε δ' Επειτα 11 φράξις τών πολλών καl μεγάλων ρηγμάτων τών 
I ' ' " ' τοiχων. ΕΙ.ς τα κουφώματα έτοπο-&ετή&ησαν frύραι και παραfrυρα, ατινα απο χρο-

'\'00'\' μακρών είχον έξαφα'\•ισ&η. Έπεσχευάσ{}η μετά ταϋτα ό παρΟ: τΥ]ν είσοδον τf1ς 

μονijς ciμυντικός πύργος καl &νακατεσκευάσ&η ό πρΟ πολλών έτών καταπεσc!η• τοξω

τός πυλών, έπl τfl βάσει του παλαιοϋ σχεδίου. Είtα ύπεστηρίχ-&η τΟ εtς 6 μ. ϋψος 
διατηρούμενον τμijμα τοίi &ναωλικοϋ περιβόλου, κατασκευασ&είσης πρΟς τοίiτο ύψ~
λiiς ciνtηρίδος. ΠρΟ τijς εισόδου τοϊί κα{}·ολικοϋ Εγένετο &φαίρεσις τ&ν κατό. καιρους 

. " "' . κ .. γε,•ομένων Επιχώσεων, α'ίτινες εΙχοv {)·ά·ψει τΟν ναόν κατα εν οrων μετρον. ατα την 

διάρκειαν τών Εργασιών αUτ&ν &.ποχωματώσεως άπεκαλύψ&η 1Ί τέως Ciγνωστος κρήνη 
τijς μονi]ς. Εύρέ&η δηλαδΎj 11 μεγάλη μαρμαρίνη όρ&ογ(όνιος λεκάνη της όJς καL αί 

γεννήσεις τfjς ϋπερ&εν αiιτfις ΕπL δύο ποδαρικGη• στηριζομένης καμάρας, flτις όλόκλη
ρος και &.νεστηλώ{)·η. Τέλος εlς τό έσωτερικΟν το\J κα&ολικοίi τό δι·' ώραίων βυζαν

τινci)ν κοσμημάτωγ κοσμούμενον παλαιόν μαρμάριγον τέμπλον &.ποκατεστά&η είς τΥιν 

παλαιάγ του Οψιν, &.πομακρυνflησών πασG)'\' τ&ν &.καλαισ&ήτων προσ&ηκ&ν- ξυλίγου 

δωδεκαόρτου καl ρυπαρ&ν παραπετασμάτων-δι' &ν ιlπεκρύπτετ:ο τΟ κάλλος του. 

Οϋτω διό. το)γ γεγομένων Εργασιών ή μονη &πέκτησε τ1ιν παλαιάν της δψιν, ειJχijς 

δ' δργον {Μ. ήτο &ν διωρίζετο φύλαξ τις, εt δυνατΟν μοναχός, δστις ,,α φροντίζη δια 
τ'Ι)ν περαιtέρω συνtήρησιν καl διαφύλαξιν αUtης &πό κλοπών καl ζημιών. , _ , _ 

Έκt6ς της άνωτέρω μεγάλης Εργασίας, Εξετελέσ&ησαν κατα τό 1948 και αί εξης 
μικρότεραι. 

Εtς Κ α ι σ α ρ ι α ν η ν , Αττικης, έπιμελείq. το\J Έφόρου κ. Μ. Χατζιδάκη, 
Εξι;τελέσ&ησαν έργασίαι άποχωματcόσεως τΥjς άψϊδος τοϋ ίεροϋ έξωτερικ&ς καί τινες 
Cίλλαι δευτερεύουσαι Εργασίαι σuντηρ1lσεως. 

Εtς Θ ά σ ο '' &νεστηλώ-&η τό μαρμάρι'\•ον τέμπλον της αUτό{}ι σταυρικης παλαιο
χριστιανικfjς βασιλικi]ς, τΟ όποίον εΤχον διαλύσει καL &.πομακρύvει οί Βούλγαροι 
κω:α η)ν διάρκειαν της Κατοχης. 

Εlς τΟν βυζα,•τι,•Cη• ·ναόν τfjς Π ό ρ τ α- Π α ν α γ ι a ς παριi τα Τρίκ_χαλα, 

κατακλυ~{}έντα ύπΟ του Πορτα'tτικου ποταμου, 6ξετελέσ'θ·ησα'\' &ντιπλημμυρικα Εργα, 
ώστε να προστατεύωνtαι εφεξης οί τοίχοι fλ;ιΟ τfjς διαβρώσεως τ5η• ίJδάτ;ων. 

Είς τοιΊς Εν Ρόδφ βυζαντ:ινοUς ναούς, τοUς Επi τουρκοκρατί~ς μετατραπένtας 

εtς tζαμι(λ ('Ίλκ- Μιχράμπ, Χουρμαλη Μεδρεσε καΙ. Φουνtουκλη) ώς καl εtς τΟν 
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'Άγ. l~εόJργιον Βάρδαν_, παρά τό χωρίον 'Απολω~κιάν, περιέχοντ;α σπουδαίας τοιχο
γραφίας τοϋ 1290, Εξεtελέσ&ησαν έργασίαι στερεcόσεω:; καt σuγ:ι.ραtήσεως τ&ν τοιχο
γραφιών. 

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕΣΑΙΩΝ!ΚΩΝ λ!ΝΗΜΕΙΩΝ 

'Εν !{ρήτυ άνεσκάφη 11 πέρυσιν άποκαλuφι''Ι-εiσα Παλαιοχριστ:ια'\•ικη βασιλικ.η 
Πανόρμοu (Ε' μ. Χ. αl{Ονος) ciποκαλuφ&έντος όλοκλήρου τοϋ ίερου μετα τών έκατέ
ρω{}εν παστοq;ορίων καt τfjς ήμικυκλικης ά.ψi:δος και άνασκαφέντων τoiJ σηκου, τοί:i 
''άρ-&ηκος καl του μεγαλυτέρου μέρους τoiJ αti}ρίου. Ι<ατα τάς &νασκαφό:ς εύρέ<&ησαν 
τμήματα του γλυπτικού διακόσμου τf]ς βασιλικ1iς, δυστυχώς τε-&ραυσμένα. Τά τεμά
χια ταίitα μαρμάρινα 1] τα πλείστα Εξ Εγχωρίου πωρολίi}ου, &νi]κον εlς frωράκια, πε
σούς, στυλίσκους, διαχωρίσματα διλόβων η τριλόβων παρα&ύρων, μικρα κιονόκρανα 
και σtυλίσκους τijς άγίας τραπέζης καΙ. tι'ίη• τραπεζών προσκομιδf]ς. 

Έν "Ηρακλείφ Κρήτης εύρέ-fJ·ησαν δύο μεσαιωνιχαί δεξαμεναL μΕ διπλοϋν τό
ξον καί ύποστηλώματα κατεσκευασμένα Εξ ύλικοϋ &ρχαίου, &λλα καΙ έλληνορωμα'ίκών 
καl παλαιοβυζαντινών χρόνων. Έπίσης ένι:Ος τοίi παλαιοϋ ένετικοϋ τείχους άνεκαλύ
φ&η προμαχ<Οv &ναγόμενος, πι&ανως, εiς nlv δευτέραν βυζανtιν'Ι)ν περίοδο''· 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΒΥΖΑΝΓΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κατό tα δύο διε-&νfj Βuζαντιγολογικα συνέδρια τό συνελ-&όνtα κατα iJ·έρος τοU 
1948 έν Παρισίοις καl Βρυξέλλαις &πεφασίσ-&η 11 'ίδρυσις διε&νοίiς ένcδσεως Βυζάν~ 
τινών Σπουδών, σκοπός tης όποίας είναι 1Ί c!.νάπτυξις τ&ν σχέσεων μεταξU τ&\• Bu~ 

tανtινολόγων τώ'\• διαφόρων ε&ν&ν, tΊ διοργά,•ωσις τ&ν Βυζανtινολογικών συνεδρίων, 

~ εν τφ μέτρφ του δuνατοϋ διευκόλυνσις τfjς δημοσιεύσεως συγγραμμάτων ε!.ς η)ν 
Βυζα'\•τινΥιγ περίοδον 6'\•αγομέγων καl Εχόντων διε{}νf,; &,•διαφέρον ώς καl 1l διοργά
νωσις fργω'' προαγόντων τός κοινclς τών Βυζανη'\ιολόγων Επιδι(bξεις. 

Της διε{}νοϋς ταύtης ένrfJσεως, ης εδρα &ρίσ&ησαν οί Παρίσιοι, f1 Επίτιμος 

προεδρία &νετέ{}η είς τΟν κ. GabΓiel 1\fillet, 11 δε προεδρία είς τόν κ. HenΓi GrC
goire, κλη&εtσα προ{),ίJμως, ως εtκός, μετέσχε καl 11 1Ίμετέρα 'Εταιρεία δια πολλ&ν 

μελών της ε-όχομένη πdσαν εUδοκίμησιν εtς τοUς σκοποUς έκείνης. 

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΚ 

α') ΤΟ Μεσαιωνικδv • Αρχείσν 

ΤΟ Μεσαιω,•ικΟν 'Αρχείον συνέχισε τήν &ποδελτίωσιν γλωσσικώ'' καl ίστορικών 
κειμένωγ της περιόδου τfίς Τουρκοκρατίας UJς καl τ1)ν 6κtύπωσιν τοϋ δευτέρου tόμου 

τfjς 'Επετηρίδας του, Οστις μέλλει ,.α κυκλοφορήσυ προσεχώς. , , 
Πρός τούτοις ό διευ&υνηlς αUωυ κ. Ε. Κριαρdς δι' ύπομνημαtός του πρ~; 

τήν Άκαδήμειαν Ά&ηνών εfσηγΎι&η τi]ν ιΊναρξιν προπαρασκευης δια τΟν καταρτισμογ 

δύο γε,•ικωτέρων fργων αναφερομένων ε1ς τ'Ι)ν μέχρι του 1669 περίοδον της παρ~ 

1Ίμίν Τουρκοκρατίας 1-}τοι 1) λεξικοίi τών λογοtεχ,•ικο),. κυρίως κειμένων τών πρώτων 
αtό)νων της Τουρκοκραtίας μέχρι τοϋ 1669 καi 2) χρονολογικ&ν πινάκων νεοελληνι

κ&ν κειμένων τώv έτUηι 1204-1669. 



β') ΤΟ ΊστορικΟν ΑεξικΟν 

Κατά τό 1948 έπερατώ{}η 11 ένοποίησις τΟη• διαφόρων 'Αρχείων τοϋ Λεξικοϋ, 

Εν συνεχείςι δε τό προσωπικόν 11σχολiι&η εiς τό κύριον αUτου εργον της συνταζεως 

Ci.ρ&ρων ώς καl της ιlποδελτιό)σεως χι:ιρογράq;ων συλλογιίη• καί βιβλίων γλωσσικοU 

Ενδιαφέροντος. Οίίτω συνεχίσ&η 1<1 σύνταξις τ(iJν σειρών βροντά δ α- βωμό ς, γ

γαλα"Ι'όφωτος, γαραλαγίδα-γεν\•όφιλα καl γλύμα-γου·tτα. 

ΤΟ συντετ;αγμένον και Ετοιμον ΠQός Εκτύπωσι\' ύλικΟν υπολογίζεται είς ε\'α 

συνή-&η τόμον τοϊί λεξικοϋ. 
ΠρΟς τούτοις άπεδελτιώ{}ησαν δέκα καΙ. Εν\•έα Εκ διαφόρων τόπων χειρόγραφα 

ώς καt γλωσσικΟν ύλικΟν f.κ μεσαιωνικών κειμένων παραχωρη{}εν ύπό τοϊί καi}ηγητοϊί 

κ. Φ. Κουκουλέ. Έπίσης κατετάχ{}η εiς διαφόQους φακέλλους, πρΟς άποδελτίωσιν, 
γλωσσικΟν ύλικό"Ι' άποσταλεν ύπΟ τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Έλευ{}ερουπό

λεως κυρίου Σωφρονίου. 

Κατά τΟν αlιτΟν χρόνον συ\•ετάχ{}η ύπΟ τοϋ συντάκτου κ. Α. Βαγιακάκου 1Ί 
γλωσσικ1l βιβλιογραφία τώ·ν Ετών 1939-1947 καl συνεχίσ{}η ή εκδοσις τοϋ Δελτίου, 

οiSτινος J1ερατοϋται 1<1 Εκτύπωσις tοϋ τετrί.ρτοu τόμου (1942-1948). 

γ') Τό Ααογ.ραφικόv 'Α.ρχ.είοv. 

Κατό τΟ 1948 αί συλλογαl τοϋ 'Αρχείου έπλουτίσ'itησαν δια 25 χειρογράφων. 
Κατό τΟ αύτΟ χρονικόν διάσtημα, Ελλείψει γραφέων, 1Ί μεν &ποδελτιωτικi} Εργασία 
ύσεέρησεν εvαντι τοϋ παρελ&όντος έtοuς, Ενώ tούνανtίον προlιχόJρησεν 1<1 Επιστημο

νική καtάταξις της ϋλης καί ή προπαρασκευη έr.δόσεως, Απαν-&ίσματος Εχλεχτων {ωμά

των, τΟ όποίον -&' ιiποτελέση τρόπον τινά πρόδρομον της μεγάλης Εκδόσεως των 

Q:σμάτω'\' του έλληνικοϋ λαοϋ. 
Προσέτι συνεχίσ&η ή σύνταξις τοU έπιστημονικοϋ καταλόγου τόJν έλληνικών μύ

'itων καί παραμu-&ίων και κατηρτίσ{}η πλήρης βιβλιογραφία των δημοσιευμάτων της 

έλλη\•ικης λαογραφίας τών Ετών 1939-1947. . 
!{ατά τΟ αUτΟ Επίσης ετος Επετεύχirη 11 Επανάληψις της έκδόσεως τfjς Έπετη

ρίδος τοϋ Λαογραφικοϋ Άρχείου εύρισκομένων rjδη ύπΟ έκτύπωσιν δύο τόμων ωJτ;fjς 

(3ου καΙ. 4ου). "Ομοίως 1\ρχισεν ή έκtύπωσις τοϋ 'Ερωτηματολογίου της Λα'ίκης 

Λατρείας, ε[ς Ενα δε τών προσεχών τόμων {}ό καταχωρισi}lj καl f1 καταρτισ--&είσα 

βιβλιογραφία. 

Δυστυχώς ή έλλειψις τών &.παιτοuμένων πόρων δεν Επέτρεψε nlν προκ{ωυξιγ 

διαγωνισμών πρΟς συλλογi}ν λαογραφικf]ς ϋλης και της ένεργείας άποστολών τοϋ 

προσωπικοϋ πρός εLδικό.ς f.πt τόπου έρεύνας, διά τών όποίων τόσον πλοuσίαν ϋλην 

·συ\•εκόμισε τΟ Άρχείον κατ& τcl προηγη'itέντα τοϋ τελευταίου πολέμου ετη. 

Δια τΟν αfιtΟν λόγΟ\' δεν κατέστη άκόμη δυναη) ή λειτουργία της Έ-&νικfjς 

Μουσικης Σuλλογfίς, fiτις &πΟ τοϋ 1927 συνεχωνεύ{}η εiς τΟ ΛαογραφικΟν Άρχείον, 

έκ τούτου δέ και τΟ φωνοληπτικΟν μηχάνημα, τΟ όποιον 1Ί 'Ακαδήμεια έπρομη&εύ-&η 

τψ 1939, δεν έχρησιμοποι1l'itη άκόμη. 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Έν τοίς Γενικοίς 'Αρχείοις τοϋ Κράτους f.περατώ{}η _11 ταξινόμησις του αρ

χείου Έπιτρο'πfις Οίκονομίας ( 1831), έκ δΕ της συλλογης Βλαχογιάννη έταξι·νομή{}η

σαν κατ&. έτη, μi}νας και flμέρας τά &ρχεία 'Εκτελεστικοί) (1822-1826), 'Αστυνομίας 

( 1822-27), Π ο .λ~ μου, Έσωτερικό)V, Ναυτικών ( 1822-28), Βουλευτικοί) (1822-1828), 
Π~λοποννησιακης Γερουσίας (1822), 'Αρείου Πάγου {1821-1822) καl 'Ε-&νικοίί Τα
μειου (:825.-27!, ,Καtεγρ~φησcιν δέ Χαί 1500 τόμοι τών fν tfj σuλλογfj ταύττι βιβλίων. 

_ ,Εις ,τα αυτα Γενικα 'Αρχεία Εδωρή{}ησα\• α') ύπ:ό Ορους, 62 φάr.ελλοι ίστορι
κων εγγρ~φων της Κυβερνήσεως Καίροu και Μέσης 'Ανατολijς ύπό τοϋ πρψην πρω
-&υπουργου κ. Έμμ. Τσουδεροϋ καt β') εξ πρωτότυπα έγγραφα τού 'Υπουργείου 
Παιδείας τών Ετών 1857 και 1884 ύπό Γ. Ν. Πολίτου. 

' Δια Β. Δ. Εκδο&έντος τfi 16/22 'Ιουνίου 1948 συ\•εστή&η εν "Ερμουπόλει Σύρου 
~ονιμον .τοπικΟν ίστορικΟν 'Αρχείον Κυκλάδων, προfιτά&η δε ύπΟ της υπηρεσίας 1Ί 
ιδρυσις, ιστορικού 'Αρχείου Εν Αiγίφ με βάσιν δωρειiν πρΟς τΟ Κράτος tοϋ κ. Δ. 
Μεσσηνεζη-Μεταξa Εκ 10.000 Εγγράφων. 

ΠρΟς τούτοις ηρξαντο λειτουργοϋντα τά προγενεστέρως ίδρυι'tέντα ίστορικΟ: 
'Αρχεϊ:α Χίου καί Κοζάνης καt Επανήρχισεν f1 λειτουργία τοϋ 'Αρχειοφυλακείου 
Κυ-&ήρων. 

, . Κατιi η1ν διάρκειαν του 1948, 497 άναγνώσται συνεβουλεύ&ησαν τα • Αρχεία και 
την ιστορικήν αlιτών βιβλιο·&ήκην, fiτις Επλουτίσ-&η δι' έκατΟν ένενήκο\'τα δύο τό
μων βιβλίων καί περιοδικών, σπανίων φυλλαδίων κλπ. άγορασi}έγτων η δωρη&έν
των. ΕLς τούς άνωτέρω άναγνώστας δέον ·να προστε-&ΟΟσι καί οί άδεία τr1 ,.. διεu&ύ·ν-

, ' . ~ 
σεως, χρησιμοποιησαντ;ες στοιχεία της συλλογης Βλαχογιάννη. 

·ο διευ&υνηlς τΟΟν 'Αρχείων κ. Ν. Τωμαδάκης κατcl τΟ 1948 Επε'itεώρησε τΟ 
Άρχειοφυλακείον Κερκύρας, tO Άρχείον τfjς 'Ιονίου Γερουσίας Εν Κερκύρα καί τΟ 
ΉπειρωτικΟν Άρχείον έν 'Ιωαννίνοις, ύπέβαλε δε σχεηκός Εκ&έσεις. Όμ0( 00 ,.. με-
'β , Α' , , 

τε η εις ι γιον και Εξήτασε τό ζήτημα της ίδρύσεως Εκεί τοπικοϋ ίστορικοiί 'Αρ-
χείου, ύποβαλWν σχετική\' έκ-&εσιν. 

Τέλος τό Γενικά 'Αρχεία παρηκολού{}ηΌαν tclς ύπο{}έσεις τών έν τφ Κράτει 
'Αρχείων, 'Αρχειοφυλακείων καί 'Ιστορικών 'Αρχείων &πότε διοικητικfjς έπόψεως 
.ώς καΙ. αύξήσεως τών εν αlιτοίς συλλογών. 



ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1948 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Φίλοι έταίροι, 

Όσάκις κατΟ: τΟ: τελευταία ετη τΟ Δ. τfις <Εταιρείας ήμών Συμβούλιον 

έλογοδότει δια τα ύπ' αυτού πεπραγμένα, κατέληγε μ8 Εν παράπονον δια η)ν 

μη συνέχισιν της Εκδόσεως τfις 'Επετηρίδος της καl μ8 μίαν ύπόσχεσιν δτι 

{}0: κατέβαλλε πάσαν προσπά{}·ειαν, ϊνα μ1) διακοπή 1l Εκδοσις περιοδικού, 
δι' ου 11 <Εταιρεία Ίlμών f.πεκοινώνει μετα τού Επιστημονικού κόσμου δει

κνύουσα καl την "ΕλληνικΥιν συμβολΥιν εlς τΥιν Ερευναν τfις Βυζαντινfις πε

ριόδου. 

Συνεχείς καl σύντονοι \Jπfιρξαν αί κατα τΥ}ν κατεύιtυνσιν .αUτfιν προσπά

Ηειαι ήμών, αϊτινες, δυστυχώς, δΕ:ν κατέληγαν είς εUχάριστα αποrελέσματα, 

εvεκα τού πολέμου καl τΥjς έσωτερικfις &νωμαλίας της χώρας. 

ΣήμερΟν, ευτυχώς, δΕν iJα παραπονε'Ι3·ώμεν· πaρουσιαζόμενοι πρΟ ήμών, 

Εχομεν ~να σdς μεταδώσωμεν τf)ν εUχάριστον ε'ίδησιν Οτι, έπετεύχ{}η ή συν

έχισις της Εκδόσεως τού περιοδικου ήμών, ούτινος πρόκειται Εκδο{}εlς δ ΙΗ' 

τόμος. 

'Ελπίζομεν καl εlιχόμεΩα, στηριζόμενοι είς τών Εταίρων καl της κοινω.

νίας τi)ν ύποσηlριξιν ώς καl εΊς τ1)ν ίερότητα ωύ σκοπού, δν Επιδιώχομεν, 

να μη παρεμβληι<Jύ πλέον δυσ>iολία εLς η)ν απρόσκο:rτον Εκδοσιν τού περιο

δικού 1 Ίlμών, έπ' &γα{)χ:ρ τΥίς Επιστήμης καl της έρεύνης τού μεσοχρονίου 

ήμών βίου και πολιτισμού. 

Λια να μt) μείνη δια την Έταιρείαν 1lμ&ν Ciδακρυ τΟ 1948, δ χάρων 

τfις αφ1lρπασε κατ~ αύτΟ πολυτίμους έταίρους. ~Εν πρώτοις έ{}·ρηνήσαμεν τΟν 

είς βα-&\J γ1]ρας έλάσαντα Άδαμάντιον Διαμαντόπουλον. <Ο μεταστάς, τέκνον 
τfις εUάνδρου Άyχιciλου, μετα η)ν συμπλήρωσιν τών σπουδ&ν του, προσέφερε 

τας ύπηρεσίας του ε'Lς τΟ Εθνος διδάξας λίαν εVδοκίμως εις τα σχολεία τ'iϊς 

Σεβαστουπόλεως, τfις Όδησσοii καl τΥίς Σμύρνης, Οπου κατα τας ή μέρας της 

•Ελληνικfις κατοχiiς &νέπτυξε μεγάλην δραστηριότητα ώς γραμματε\Jς τoii Εκεί 

ίδρυ{}έντος παραρτήματος τliς Έταιρείας. 

Ό μεταστάς, βα{Ιuς γνόJστης τfίς ΈλληνικΎjς γλό>σσης, &ις &ποδεικνύου

σιν α't διάφοροι ε., περιοδικοίς δημοσιευ{}είσαι μελέται καl βιβλιοκρισίαι 

Τα ύπό toiJ Δ. Σuμβοuλίοu της Έtαιρείας κατό r.ό 1948 πεπραγμένα 305 

του, Ενδιεφέρετο Lδιαιτέρως διΟ: τΟ: Εr:κλησιαστικΟ: ζητ1Ίματα του 1lμετέρου 

Ε11νους κατ α τοUς πρΟ τfις &λόJσεως χα ι τοUς κατ' αUnlv zρόνους. Οϋτως 

Εγραψε περισπουδάστους μελέτας περl l\Ιάρκου τού Ευγενικού καl τfις Εν 

Φλωρεντίq. Συνόδου, περl Σιλβέστρου Συροπούλου καl τών απομνημονευμά

των aυτου τfίς Εν Φλωρεντίq. Συνόδου, περl &ποπειρWν πρΟς ενωσιν τών 

Εκκλησιών κατc't τΟν ΙΕ' αLώνα, περl τf]ς έν Φλωρεντίq. Συνόδου καl τΥjς 

Λατινικης 0\Jνίας έν "Λνατολ] καl περl Γενναδίου Σχολαρίου ώς 'tστορικης 

πηγfις τών περl τΥιν C/λωσιν χρόνων. 

Είπον δτι κυρίως κατεγίνετο ό Διαμαντόπουλος μΕ τΟ: fκκλησιαστικd 

γεγονότα του ΙΕ' αΊ&νος, α't ερευναί του δμως έπεξετείνοντο καl πέραν του 

αΙώνος τούτου, ώς αποδεικνύουσιν α't διατριβαl αUτου ό ΛΙ. Βασίλειος καl ή 

Ρώμη ώς καl α'L περl τοϋ 'Ακα{Ηστου ϋμνου, περl "Ισιδώρου τού Πηλου

σιώτου, περl τ-ης τρίτης οLκουμενικfΊς Συνόδου έν Έφέσφ καl τfΊς τετάρτης 

έν Χαλκηδόνι καl περl τού Πατριάρχου <Ιερεμίου τού Τρανού καl τfις κατα

στάσεως τού ήμετέρου ει'tνους κατα τΟν Ις' αΙώνα. 

'Ό μετα'στUς Εκ τών Ερευνητών Εκείνων, ο'ίτινες δΕν διεγείρουσι {J.όρυβον 

περl τΟ Ονομά των αποβλέποντες μόνον εΊς τΥιv {}εραπείαν τfΊς Επιστήμης, 

Εγένετο τών &ρίστων φίλων της ήμετέρας "Εταιρείας τιμι:Ον τας στήλας τfΊς 

'Έπετηρίδος της δια της συνεργασίας του. Οϋτως Επανειλημμένως έν α\Jταίς 

εκρινε τοUς ύπΟ του πατρΌς J ugie καl τού 1lμετέρου Σιδερίδου Εκδοi}έντας 

δκτω τόμους τών άπάντων Γεωργίου τοϋ Σχολαρίου, Εδημοσίευσε δ8 καl 

μακραν μελέτην έπl τίϊ 1600ii Επετηρίδι &πΟ τοϋ ιtανάτου τού Μ. Κων

σταντίνου. 

Δια τοϋ t1ανάτου τού 'Αδαμαντίου Διαμαντοπούλου η Έταιρεία ήμών 

Εχασεν fνα τών πολυτίμων έταίρων της, ή δΕ περl τα Βυζαντινό: Ερευνα 

βαftυσ~όχαστον έργάτην. 

ΜετΟ: τΟν Διαμαντόπουλον, εσχομεν -τΟ &τύχη μα να χάσω μεν καl ετερον 

πολύτιμον έταίρον, γόνον ίστορικfις οικογενείας, τΟν Άλέξανδρον Κριεζijν, 

δστις έ11εράπευεν Εξ 'ίσου τήν τε Θέμιδα καl τα Βυζαντι να σπουδάσματα 

Ιδιαιτέραν πρΟς τΥιν 1lμετέραν Έταιρείαν δεικνύων &γάπην καl μετ' Ενδιαφέ~ 

ροντος Εξαιρετικου παρακολουΊ3,ων τ1)ν δρdσιν αUτfις. 

ΕLς τΟν itλιβερΟν κατάλογον δέον νΟ: προστεitϋ καl δ &πΟ ένδεκαετίας 

φιλοβυζαντινος έταίρος ήμmν &είμνηστος Δημήτριος Τσιγάρας. 

Τών είς την αιωνιότητα άπελ11όντων έταίρων ήμ&ν αiωνία εστω ή μνtlμη. 

Μ' δλον δτι, ενεκα τiiς έπαράτου κατοχfίς καl τfίς μετα ταύτα δυστυχούς 

περιόδου ή ήμετέρα ~Εταιρεία ~δεν ήτο ε'ίς {},έσιν να συνεχίση τΥιν Εκδοσιν 

της Έπετηρίδος της, έν τούτοις τα έπιστημονικα τf]ς Δύσεως 'ιδρύματα έξηκο

λούftουν να μάς αποστέλλουν τα περιοδικά των εVχόμενα, ϊνα έξακολου{}ήση 

ή δημοσί,ευσις- σπουδαίου, ώζ γράφουν, περιοδικού. Οϋτω λαμβάνομεν τα 

ΕΠΕΤΗΡfΣ ETAIPEIAΣ BYZANτiNQ.N ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετοι; !Η' 20 
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Ana~ecta BolJandiana, π]ν Nouvelle Revue t]Ίeologique, το Irenicon' 
τι:Χς Etudes Byzantines καl τα Orientalia C1ιristiana Periodica, πρόκειται 
δέ, μετCι τi)ν δημοσίεuσιν τοϋ ύπΟ τύπωσιν τόμου, ν' &νταλλάξωμεν τΥιν 

'Επετηρίδα ήμΟΟν μΕ τi)ν <<Θεολογίαν» ό)ς καl μΕ: τΟ περιοδικΌν τΥjς έν 'Αλε

ξανδρείg Societe Arc!Ίeologίque dΆ!exandrie. 
Οϊας Εκτιμήσεως &πολαύει έν τ(ρ Έξωτερικ(ρ 1l1lμετέρα <Εταιρεία, δεικ

νύει καl τΟ γεγοvΟς δτι τΟ 'ΙαπωvικΟν Ύ πουργείον τΥ)ς Παιδείας, έπι&υμοίJν 

να διοργανό)ση τc'ι. έχεί έπιστημονικα 'ιδρύματα καl να δημοσιεύση τΟ: κατα

στατικα αύτών, ύπέβαλεν ήμϊν &ρισμένα Ερωτήματα σχετικα μΕ ηΊv λειτουρ

γίαν καl δρ&:σιv τflς Έταιρείας μας, Ciτινα, φυσικά, προ\Jύμως τφ απεστά

λησαν. 

CΩς εlναι γνωστόν, κατα τΟ παρεΗt-Ον {tέρος, 8γένοντο δύο Βυζαντινο

λογικα συνέδρια, Εν Εν Παρισίοις καl Ετερον Εν Βρυξέλλαις, είς α Εκλ1i{]η να 

μετάσχη καl 11 {ιμετέρα "Εταιρεία. Καίτοι, διό. τΟ:ς γνωστUς Εν τύ χώρg ήμών 

&νωμαλίας 11 &ποστολ1l αντιπροσώπων ε'Lς αUτα δΕν iΊτο εUχερή;, Εν τούτοις 

κατωρitώitη, Εστω καl &ργά, ν' &ντιπροσωπευitύ είς αύτU η CΕλλUς καl ή 

fιμετέρα <Εταιρεία διΟ. τού Εκ τών Συμβούλων 1lμών κ. 'Αναστασίου Όρ-
λάνδου. · 

Κατα τα συνέδρια ταί)τα Ο:πεφασίσ{}η καl ή σύμπηξις «διε-&νοίJς συνδέ:.. 

σμου Βυζαντινών σπουδών>> σκοπΟς τοϋ Οποίου {}cl εlναι ή συνεννόησις των 

Εν ταίς διαφόροις χώραις Βυζαντινολόγων δια ζηηiματα &φορώντα ε'Lς τΟν 

κλάδον των, ή Εξεύρεσις πόρων πρΟς Εκδοσιν σοβαρών μελετών εlς ΒυζαντινΟ: 

{}έματα &ναyομένων, 11 υπόδειξις καl {}εραπεία τ6iv Επιστημονικών &.ναγκcί:ιν 

των Εν έκάστη χώρg Βυζαντιολόγων, 11 Οργάνωσις τών έκάστοτΈ Βυζαντινο
λογικών συνεδρίων κτλ. 

ΕΊς τΟν σύνδεσμον το~τον ώς είδικΟν σωματείον Εκλti-&η να μετάσχu διCι 
τfιν <Ελλάδα iΊ fΊμετέρα "Εταιρεία, t]τις καl πρσ&ύμως μετέσχε τούτου όρί

σασα ·τοUς Εν αUτψ <Έλληνας &ντιπροσό)πους. 

ΝΙνtiμων ή <Εταιρεία Ί1μών τfiς Lστορικf)ς 29ης Μα'Lου, κα{t" 1lν Επιπτεν 

ή βασιλlς των πόλεων καl Ετερματίζετο ό βίος μιας Ενδόξου αυτοκρατορίας, 

11τις τόσα προσέφερεν είς τΟν πολιτισμόν, Ετέλεσε καl Εφέτος Εν τ<$ κα{}εδρικφ 

ναδ) της Παιανίας, τΟ 8-&νικΟν μνημόσυνον υπΕρ Κωνσταντίνου τού Παλαιο

λόγου καl τών μετ' αUτού &γωνισαμένων καl πεσόντων τΟν προσήκοντα 

λόγον είπόντος τού Εκ τών έταίρων κυρίου Σάββα Παπαδοπο.ύλου. 

ΤΟ Εκλα'ίκευτικόν της πρόγραμμα Εφαρμόζουσα η ·Εταιρεία, εκαμε καl 

κατα τΟ διαρρεύσαν Ετος σειραν διαλέξεων, &ς παρηκολού-&ησε πλi}ι'tοζ- &κροα

τών Εν τfί αl-&ούσu τi}ς "Αρχαιολογικfις <Εταιρείας, δια ηlν πρόφρονα παρα

χώρησιν τfίς όποίaς, cΟς καl κατα τα παρελ&όντά ετη, &ερμαl και &πΟ τού 
β1iματος τούτου Εκφράζονται αUt'6 εUχαριστίαι. 

Κα τα τας διαλέξεις ταύτας ώμίλησαν ο! έξijς εταίροι· 

v 
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1) ό κ. Γ ε όJ -ρ γ ι ο ς Μέγα ς περl τοϋ Διγενlϊ "Ακρίτα καl του Μάρκο 
Κράλιεβι τς. 

2) ή κυρία Ά {}η ν α Τ α ρ σ ούλη περl του όσίου Χριστοδούλου καl 

τίlς Εν Πάτμφ ίεράς μονfiς του άγίου "Ιωάννου του Θεολόγου. 

3) δ κύριος Βασίλειο ς Σ ι μ ω ν ί δ η ς περl τών μεγάλων διερμη

νέων τfiς <ΥψηλΥjς Πύλης καl lδίg τοϋ Άλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. 

4) δ κ. Φ α ί δ ω ν Κ ο υ κ ο υ λ Ε ς περl της διαπομπεύσεως κατc!. τοUς 

ΒυζαντινοUς χρόνους. 

5) ό κ. Σάββας Παπαδόπουλος περl τiiς παρcl. τ1lν "Αρειαν τfjς 
Ναυπλίας ίεράς μονfις τfις Ζωοδόχου ΠηyΥjς καl τοίi κτίτορος α1Jτfjς Επισκό

που Λέοντος. 

6) δ κ. Νικόλαος Τωμαδάκης περl τfις συμφωνίας του δόγματος 
καl τfις ίστορίας τών Γραφών Εν τίϊ ΕκκλησιαστικΌ ποι1lσει τών Βυζαντινών. 

7) ό κ. Βασίλειο ς Β έ λ λ α ς περl τfις Ενδυμασίας καl τού στολισμού 

τών "Ισραηλιτών. 

8) δ κ. Ά ν α σ τάσι ο ς Ό ρ λ ά ν δ ο ς περl τijς Βυζαντιvijς τέχνης εν 

Μετεώροις. 

καl 9) 1'1 κυρία Αϊ μ ι λ ία Σάρο υ περl πειρατείας καl δουλεμπορίου &να 
τΟ ΑLγαίον. 

Έπι{}υμοϋσα δ" 11 (Εταιρεία να φαίνεται χρήσιμος καl εlς Ciλλους κύκλους 

διΟ: τfις μεταδόσεως Επιστημονικών γνώσεων σχέσιν Εχουσών πρΟς τα 'ιδιαί

τερά της φροντίσματα, fδωσεν Εν τίϊ αΗ1ούση τοϊi Συλλόγου Ώφελίμων βι

βλίων δια τοίi υπΟ η)ν πνευματικήν της αLγίδα τελούντος «"Ιδρύματος "Ανω

τέρας Μορφώσεως» τοϋ διευ-&uνομένου iιπΟ πέντε καθηγητών το'lι Πανεπι

στημίου, πάντων έταίρων της, σειρriν διαλέξεων &ναφερομένων εlς ,Ηέματα 

ιστορικά, &ρχαιολογικά, νεοελληνικΥjς φιλολογίας, λαογραφικc'ι. καl πολιτισμού. 

Άλλα καl αί Επιστ-ημονικαl Εκδρομαl κατα τΟ διάστημα α1π0 δΕν παρη

μελΊ11tη_?αν .• Η ·Εταιρεία λοιπΌν ώδΊiγησε τα μέλη της 1) εlς τΙlν Παιανίαν 

εν-&α, μετα τΟ μνημόσυνον Επεσκέφθ·ηααν τΥιν εκεί μεσαιωνικΊ\ν μονΥιν 2) είς 

τfιν Έλευσίνα, τοϋ κυρίου Άναστασίου Όρλάνδου έρμηνεύσαντος τα Εκεί 

μνημεία, 3) εlς τΟν πολεμικΟν Ναύστα&μον καl 4) εΊς τΥιν άναστηλω-&είσαν 

μονi}ν Νταού Πεντέλης, περl ής εlπε τα δέοντα ό &ναστηλό)σας αUn'jν Ίlμέ

τερος Σύμβουλος κ. 'Αναστάσιος Όρλάvδος. 

ΚατCι τΟ διαρρεύσαν Ετος οί περl τα Βυζαντινδ δ.σχολούμενοι Εταίροι 

Ερχησιμοποίησαν τfιν εlδικ1lν βιβλιο{}ήκην καl τα χειρόγραφα κατάλοιπα τοϋ 

&εψVΊiστου διδασκάλου του γένους Βασιλείου 1\'Ιυστακίδου. 

Έπl τfί εUκαιρίι;;ι: αUτfi 11 ·Εταιρεία ευχαριστεί f}ερμώς τοUς εUαρεστη

{}·έντας ν" δ.ποστείλωσι fργα των είς τfιν βιβλιοftήκην της, 
~Εκ ·των κυρίων μελημάτων τοίi Δ. Συμβουλίου υπηρξεν 11 Εξασφάλισις 



3os Τα όπο ωϋ Δ. Σι·μβοuλίοu της 'Εταιρείας κατ& τό 1948 πεπραyιιι~''α 

καl αUξησις τ6Jν πόρων τΥ}ς Έταιρείας, ifΛ, Ciνευ οUδέν Εστι γενfσflαι τών 

δεόντων. Καl κατέβαλαν μΕν ot έταίροι, Jn• ό &ριι1-μ0ς κατU. τΟ 19-!8 ηι"Jξ11{}·η 

κατCt δέκα καl τρεις, προΗύμως ηlν Ετησίαν αύτών συνδρομήν, λαμβανομένου 

δμως ί•π' δψι ν δ τι Εν τ ψ μεταξU α'L τυπογραφικαl δαπάνα ι η1Jξ1lι1ησαν ύπερ

βολικώς, δΕν {}0: f]το δυνατΌν να Εκδοι1·ίϊ ό ύπ' δψιν {ιμών ΙΗ' τόμος τfiς 

'Επετηρίδας, άν μ1Ί προσΊlQχοντο άρωγοl f1 τε Τράπεζα τiϊς "Ελλάδος καl1l 

πάντοτε μετlι σωργης παρακολοufl·ούσα τUς προσπαθ·είας της "Εταιρείας 1)μών 

Πάγκειος ΈπιτροπΊl, ε'tς llν, καl δΊΊ ε'tς τΟν εκ τών μελών alπiiς κ. Φίλιππον 

Δ ραγού μην, -&ερμαl δφείλονται εl,χαριστίαι. 

Δια τf)ς οlκονομικfις αUτης Ενισχύσεως oU μόνον, ό)ς Ελέχ{}·η, Εξησφα

λίσθ'η 1'Ί δημοσίευσις του ΙΗ' τόμου της Έπετηρίδος, Cι.λλα καl ό χάρτης δια 

τΟν έπόμενον τόμον f]γοράσ-θ·η. Ή περαιτέρω, Ε-ννοείται, φροντlς δια nlν 

τόνωσιν τών οlκονομικών τiiς <Εταιρείας, τα όποία Ενισχύ{}ησαν Εφέτος δια 

μικριiς συμβολiiς του έπl τών Θρησκευμάτων καl τfις ~Ε-&νικiiς Πα~δε!ας 

Σεβαστού Ύπουργείου και δια τΥjς πωλΊlσεως Cι.ρκετών τόμων της Έπετηρί

δος, έπαφίεται καl εlς τiιν μέριμναν τών έταίρων, οLτινες ε'ίμε-θ·α βέβαιοι 

Ότι μετCι ζήλου έv τΟ) κύκλφ των {}(ι πράξωσι πdν τΟ δυvατΟν ύπΕρ τfις 
tΕταιρείας. 

Ό Ταμίας ήμών κ. Γεώργιος Μανσόλας ·lM ομιλήση ύμίν περ\ τfίς οt
κονομικfις καταστάσεως τΥjς <Εταιρείας Cι.νακοινώνων τΟν lσολογισμΟν τοίί 

παρελ11όντος Ετους καl τΟν προί.iπολογισμΟν τοϋ τρέχοντος, 1'Ί δ~ Εξελεγκτικfι 

~Επιτροπ1Ί ιlJ~ Cι.ναγνώσu ύμίv τ1lν fκι1·εσίν της, καi1' 11v τα βιβλία τfjς <Εται~ 
ρείας ώς καl πάντα τα εlς τΥιν δι&ι~Jεσίν της τε-&έντα δικαιολογητιχα εύρέι9η

σαν Εν &πολύτιρ τάξει, χάρις εΊς τΟν ζfιλον τού εκ τών έταίοων 1lμών κ. Θεο

δώρου Γαλάνη. 

~Εν συντομίq; 1l οlκονομικΤ1 διαχείρισις τiiς <Εταιρείας 1~μών κατCι ~Ο 

λΥ]ξαν Ετος 1948 είχεν ό)ς έξiiς: 

Σύνολον εισπράξεων τοϋ ταμείου δραχμ. 21.933.000 συμπεριλαμβανο-

μένου ποσοϋ δραχμ. 2.593.000 εξ ύπολοίπου προηγουμένης χρl]σεως 1947. 
Σύνολον πληρωμών δραχμαl 20.i"J93.000. 
~ Αnέμεινεν δft·εν {1πόλοιπον ταμειακΟν δια ηlν νέαν χρΥjσι ν δρχ. 1.340.000 
Συγκεκριμένως τα Εσοδα Εχουσι ν ώς &καλού-θ-ως : 

'Εκ συνδρομίΟν μελών έν δλcρ 

'Εκ δωρεών 

~Εκ διαφοράς πωλήσεως τόμων τΥίς ~Επετηρίδας 

Δραχ. 4.015.000 
)) 13.300.000 
)) 1.322.000 

Αύτά, εν δυνατfi συντομίq;, φίλοι <Εταίροι, εlναι τα ύπΟ τού Δ. Συμ-.. 

βουλίου της <Εταιρείας {Jμών κατα τΟ 1948 πεπραγμένα. Ώς καl κατα τα 

προηγούμενα ετη, προσεπάΗησε τούτο, παρα τιJ.ς &ντιξόους περιστάσεις, να 

μ1l διακοπή ή δρr1σις τοϋ καλού Επιστημονικοϋ ιδρύματος, τΟ όποίΟν τόσον 

tα όπΟ τοϋ Δ. ΣuμβοuλCοu τilς 'Εταιρείας κατ:Ο: τΟ 1948 πεΠραγμένα 309 

εκτιμάται καl παρ' Ί'Ίμίν καl έν τil ξένη, να Εξασφαλισ11ώσι δΕ ικανοl οίκονο

μικοl ύπΕρ αUτοίi πόροι, Wστε να δυνηiJίl να έκπλ-ηρώση τοiίτο τοlις έπιστη

μονικοiις καl έ&νικοiJς σκοπούς, οϋς προέiJετο. 

Καταίtέτοντες σήμερον τi}ν &ρχfιν καl παραδίδοντες, έπ' αΊσίοις οίωνοίς, 

είς τοlις σ1lμερον Εκλεγησομένους διαδόχους ίΊμ&ν τΥίς προσπαiJείας ήμών ,τΟ 

Επίτευγμα, τΟν ΙΗ' τόμον τfίς ~Επετηρίδας, εύχόμεiJα εΊς αUτοiις πdσαν εU

δοκίμησιν είς τCις ύπΕρ τοϋ προσφιλοiίς σωματείου μας μελλοντικcΧς Ενεργείας 

των, έπ' &γα-θ·ψ τrjς έπιστ1lμης καl τού τόσον Cι.δίκως διαβλη-&έντος Βυζαντι

νού κόσμου. 

•ο ΠρόεδρQς Ό ΓραμματεUς 

ΠΑΝ. ΠΟΥΛΙΙΣΑΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 



ΕΤΑ1ΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ
ΓΕΝΗ\ΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥ Α· 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 

Ταμείοv 

.1\Ιετρητδ. ύπόλοιπον κατα τήν 31/12/1948 

• Ε!Wικη Τράπεζα τής c Ελλάδος 

Λ/σμός κατα&έσεων εLς Οψι" 

Παλαιόν υπόλοιπον Δρχ. 187.553 (έχμηδε\'LΟ~f:ν) 

Χρεώreaφα 

τα φυλασσόμενα παρ& τfί Έ&νικfi Τραπέζυ της Έλλά~ 

δος (συμβατικi] &ξία) 

•Επετηeίδεs 

"Αξία δια&εσίμων Σωμάτων 'Επετηρίδων κλπ. 'Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπούδών 

Λευκώματα 

'Αξία Λευκωμάτων της 'Εταιρείας . 

ΔΡΧ. 

1.340.000 

1 

25 

18.500.000 

50.000 

2ήματα 

Άξία δια&εσίμων Σημάτων τfΊς 'Εταιρείας (κονκάρδες) . 3501 
I 

"Έπιπλα Γeαφεlου 5.000 

Βιβλιοθήκη 

Διάφορα Συγγράμματα (Ονομαστική ciξία) . 50.000 

•yλικα διάφορα 

Τ σι γκογραφήματα ( clic11es), πλάκες κλπ. 10.000 

19.955.376 

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) ΑΝΑΛ ΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ 

ΓεvικΟ. lξοδα διαχειeίοεως 

Μισ-&οί καί &μοιβαί.'. . Δρχ. 1.250.000 

Διάφορα fξοδα 466.700 

Πeομήθειαι 

Ποσά πληρω-&έντα δι' ε'iσπρακτρα συνδρομών κλπ. 

'Υπόλοιπον Λ/σμοϋ Κέρδη καί Ζημίαι εlς Νέον 

1.ϊ16.1οΌ 

674.000 

16.455.376 

18.846.076 

't 

τΙ ΝΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ 

ΡΙΟΥ 1948 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΔΡΧ. 

Κεφάλαιον 

ΤΟ σχηματισ&Εν Κεφάλαιον ώς οί προηγούμενοι 'Ισολογισμοί 3.500.000 

Κέeδη καl. Ζημίαι 

'Υπόλοιπον άφιέμενον είς νέον 16.455.376 

19.955.376 

«ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ>> ΕΣΟΔΑ (Λαβείν) 

Είσπράξεις Εκ Συνδρομών . 

» Δωρεών 

Διαφοραί Εκ πωλήσεων Τόμων Έπετηρίδων 

Ύπόλοιπον προf)γοuμένης χρήσεως 1947 

Άitfιναι ttί 21 Φεβροuαρiου 1949 

Ό Ταμίας 

Γ. ΜΑΝΣΟΑΑΣ 

·ο έπt toίi Λογισι:ικοU 
Α r ΓΑΑΑΜ"τr~ 

4.015.000 

13.300.000 

1.322. 700 

208.376 

18.846.076 



ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚτΙΚΗΣ ΕΠΙτΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ HIN ΕΊΆΙΡΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΊΊΝΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 

Κύριοι <Εταίροι 1 

'Έχομεν nlv τιμΎιν να γνωρίσωμεν ύμίν Οτι, συμφώνως πρΟς τΎιν &να

τεitείσαν tlιιίν Εντολfιν, προέβημεν είς τΟν κανονικΟν Ελεγχον τiiς οίκονομικΥίς 

διαχειρίσεως τΎ)ς ήμετέρας ~Εταιρείας κατα τΟ παρελ&Ον Ετος 1948. 
<Άπαντα τΟ: λογιστικCt βιβλία τilς ~Εταιρείας κα&cΟς καl τΟ ταμείον, τα 

Εντάλματα πληρωμών καl εισπράξεων καl πάντα τα παραστατικ'iϊς &ξίας Εγ

γραφα, δικαιολογητικό: κλπ. Ετέ{}ησαν είς τfιν διά-&εσίν μας, βεβαιοϋμεν δε 

Οτι πάντα ταi>τα εUρέ{}ησαν Εν παραδειγματική τάξει καl &κριβείQ, δι~ δ καl 

Εκφράζομεν τf)ν πλήρη ίκανοποίησίν μας. 

Κατόπιν τών &νωτέρω, δ συνταχ-&εlς γενικΟς ίσολογισμΟς τijς cΕταιρείας 

ήμών εLναι Εν &πολύτφ τάξει, δι' δ προτείνομεν ηlv εγκρισιν αUτοϋ καl 

Εξαιτούμε{}α τf)ν &παλλαγ1lν μας &πΟ πάσης εύ{tύνης, κατΟ: τΟν Νόμον. 
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RESUME DU VOLUME 

c ο ιι c ο ιι l e s 1" !ι ιi d ο π.. (( !Jes ι·ιωs el les «Ι!μβο!.οι>> des villes by
zcιnti1'ιe8ιι, μp. 3-::,η. 

L'auteur fait tout d'a)Jord 111e11tio11 de toutes les soucces et de 
tous !es docu111euts dont il s'etait servi. Il parle da11s la suite des dif
ferentes sortes des 110111s des rues et des routes byzanti11es, de la fa
ςon dont 011 les pavait, de leur Π1auvaίs etat, aussί bίen que du soin 
que prenait !Έtat pour leur bon entretien. Ι! explique aussi les rai
sons qui contribuerent a donner tel ou tel nom aux differentes rues 
des villes byzantines et parle en outre des fontaines, des croix et des 
ιnilliaires qui s'y trouvaient. 

Da11s la seconde partie de son etude l'auteur nous apprend ce 
qu'etaient les <<Εμβολοι» iι l'epoque byzantine, iι quoi ils servaient et 
la cause pour laquelle ils etaient ainsi appeles. 

ιn.α. ιιLα ]Jeclιe clιez les Βyzαιιtί·ιι.S!!, ρp. 28-4r. 

Dans cette etude fondee sur les teωoignages des textes byzan
tins, l'auteur, en se servant aussi des habitudes de la ρeche de nos 
jours, sΌccupe des ustensiles de pecl1e iι l'epoque byzantine, de la 
ωaniere dont ση faisait la pec!Ίe, de differentes especes et des diffe
rants noιns de poissons et des endroits censes fort poissonneux. 

L'auteur Υ joint des renseigneωents sur les epoques favorables a 
la p€:cl1e et sur les cas et coutumes relig·ieux des p€:cheurs Byzantins, 
aussi bien que sur differentes questions ayant trait iι la peclle reglees 
par la Ιοί. 

Ζ α k y t /ι i " ο s D.A. Etudes sιω· la geoψaplιίe ad>ninist1'ative et s1ιr 
l'adιninistτatioιι provinciale de lΈmpire b!ιzantin, pp. 42·62. 

L"auteur, poursuivant ses etudes dont la premiere partie a ete 
publiee dans le tωne XVII (r94r), I>!J. 208-274, de cette revue, s'oc
cuρe encore du clιrysobulle dΆiexis ΠΙ pro111ulgue en r rg8, et con
cernant les ρrivileges con1n1erciaux de Venise. L~l1istoire des circon-
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scriptions adn1inistratiνes des rCgions europCennes, sίtuCes autour de 
la Mer Egee et du Pont-Euxin, est traitee dans cette deuxieme par
tie. Π y est nota1111nent question de la τiΊessalie, de la Thrace occi
dentale et orientale, de certaines diνisions de la Tl1race septentrionale 
(Rouιηelie orientale) et des possessions de la Mer Noire. 

Ε οι -ί l ί e 8 ιι ι· 0 ιι- Ζ ο l ο t α.-;. rr /Jesιτij.Jlίun 1:iιCdίte cle [,α μτise cle 
l Ί'le <le (;Ιιiο ραι· les Γerιitieιι.s eιι 1691», pp. 63-78. 

Π s'agit d'une description faite par un tέ:nιoin ocιιlaire. Cette 
description, ecrite en ita1ien

1 
est contenιιe dans ιιη gτos nιanuscrit soi

gneusenΊent έ:crit vers le ιηilieu du r8 s. par un religieux catl1olique 
de haut rang appartenant pro!Jable11ιent iι la fa111ille des Giustiniani. 
Son but est de faire connaltre aux Gi ustiniani rέ:sidant a Ronιe ceux 
qui demeuraient encore dans l'ile de Cl1io, dans l'intention de prou
ver que ces derniers etaient aιιssi des descendants legitiιnes des Giu
stiniani qni reg·naient autrefois dans l"ile de Cl1io. 

La tache de !'auteur de la descriptions fut couronnee de succes. 
Car en effet les droits des Giustiniani de l'ile de Chio furent officiel
leιnent reconnus, μar le 'fait qιιe ces derniers eurent leur part Iegale 
a l'heritage lέ:gue en faνeur des pauνres parents par deux cardinaux 
ιne111bres de l'illustre fa11ιille des Giustiniani. 

C'est dans ce ιneωe ιnanιιscrit qu'est contenue la descrίption des 
evenenιents de r6g4 aιιssi bien qιιe de certains autres evenements 

dΌrdre secondaire. 

Χ y π. !J ο ρ u ιι l ο .s λ. Uιιe '' Eιιlogie)) cle .St Sy?Jιeoιι stylίte le jeιιιω, 
pp. 7g-g8. 

L'aιιteur etudie ιιη petit disque de μ!οιηb qιιί se trouvait autre
fois dans la collection de feu Εωη1. Segredakis antiquaire a Paris. 
Ce disque porte l'effigίe d'ιιη stylite et une inscription au non1 de St 
Syωeon. Les details iconographiques (ang·e tenant un calice, le moine 
Conon pres de la colonne etc) permettent d'identifier le stylite repre
sente a St SymCon le jeune 1 fondateur d'un monastere au «1Iont mer
veilleux» pres d'Antioclιe, ωort en 592 et conΊnΊeωore par lΈglise 
orthodoxe le 24 Μaί, I~e style d'antre part et la decoration de ce pe
tit objet qn'on donnait a titre de benediction anx- pClerins visitant le 
ιnonastere, ιnontΓent qu~on J)Oιιrrait lc dater dιι VIIe siCcle. I.,e petίt 
disque porte clonc ιιηe des μlus anciennes inιages de stylite connnes, 
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et appartient a une epoque ou l'iconographie des deux stylites homo-' 
nymes, c,ad, de St Symeon le vieux et de St Symeon le jeune n'etait 
pas encore assez distincte. 

Το"" α d ιι k i 8 Ν.Β, «GeoΓges A11ιi>·oιιtzis a-t-il ωnbΓasse l'lsla-
1πis11ιe ?", pp, gg·I43· 

Le protovestaire de la Cour de Trebizonde avait bien echappe a 
la prise de cette ville par les Turcs (r46r), mais il fut plus tard ac
cuse de trahison, d'adultere, d'attitude indigne envers le Patriarcat 
CEcumenique, d'inconsequence pendant et apres le concile de Flo
rence etc. 

Dans son etude ci-haut mentionnee l\1. Tωnadakis examine ce 
que nous rapportent 3. ce sujet les chroniquers Byzantins, aussi bien 
que les relations dΆmiroutzis d'nn c6te avec le cardinal Bessarion, 
dont il publie un petit texte en vers et d'un autre c6te avcc Michel 
Apostolis, Amiroutzis n'a point abjure le clπistianisιne; il prefera 
rester en Orient pour partager le sort du peuple grec, On peut dire 
qu'en tout il epiait avec perspicacite IΌpportunite d'agir en con
sequence. 

1n.a. rιLe Codex ilιfarc. GJ', 533", pp, 245-246, 

Ce codex est ιιη autogτapl1e autl1entique de Bessarion. C'est la 
qn'est contenue l'eρigramll1e dont ηοιιs venons de parler. En realite 
cette epigramll1e est relative a nn certain Amiroutzis parent du Pro
tovestiaire et plιιs age que Ιιιί. 

11J,a, ((Qιιiιιze epiψa11J1J!CS de Λfelet·ios VlastOS!!' pp, 247-257· 

Ces epigramll1eS sont prises dans le recueil de Β, Α, Mystakides. 
Dans l'introduction de son edition Μ, τ. nous donne des renseigne
ments sur la vie et les oenvres de IΊΊieroll1onaque Cretois Meletios 
Vlastos et nous ιnontre que celui-ci doit etre disting·ne de deux au
tres personnes portant le meme nom: un scribe et un autre dont ne 
nous est conserve que le testament. 

Aux epigraιnmes ci-dessus mentionnees Μ.Τ. joint une lettre de 
Meletios adressee a Maximos Margounios, 

, 
" I 
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Ι" ιι 1π 1' s i d ι) s U l !I 8 Β e. "Qιιelφιcs nuιls sιu' les li/;elles αιιοπyιπe,s 

ιί Βyzωιceιι, pp, I44-IS2· 

L~a. fait un examen sur l'eωρloi des libelles anonyιηes a Byzance 
d"apres les renseignenιents que lui foιιrnissent les auteurs Byzantins 
aussi bien que la legislation IJyzantine, Ι1 constate tout d'abord quΌn 
doit en ciΊercl1er IΌrigine aux "libelli f'aιπosiυ de Roιne, Puis il cite 
Ιes differents noιns grecs et latins dont on designait ces libelles, et il 
suit leur usage depuis la preιniere periode de Byzance jιιsqu'a la 
cl1ute de IΈtat, 

ΙΙ examine en outre le bιιt qu'ils poursuivaient, l'endroit ou on 
les jetait, le rang que suiνaient dans ces libelles les accusations, et 
tacl1e de trouver les auteurs d'un certain nombre de libelles, 

Μ. Lampsides parle aussi des pιιnitions qιιe IΈglise et ΙΈtat 
infligeaient anx auteurs des libelles. 

G u i ll α π d R. "Autouι· du LiυΓe des CeΓenωnies de Constantin VII 
PoηJlιyι·ogen1Jete.Lιι Clιalce et ses cιboτds.l"' "-11ιgοιιstι!ο11", pp.rs3-I72. 

L'Angousteon etait une ρlace s'etendant an sud de Sainte-Sophie, 
Elle etait entonree de ll1urs, perςes de portes. LΆugousteon etait la 
place Saint-Marc de Byzance et elle etait decoree de plusienrs sta
tnes et en particnlier de la colonne de Jnstinien, LΆug-ousteon etait 
la conr de Sainte-Sophie ; c'etait nne conr priνee, coll1me le confir
ment de nombreux faits, et par suite interdite a la circulation, Sons 
les Paleolognes, I'Augoιιsteon joua nn certain rδle, lors de l'avene
ment cles emperenrs, Un senl evenement l1istoriqne se deroula sur la 
place de Ι' Angonsteon : la revolte du cesar J ean Comnene, an de1Jιιt 
de U1ai rr8z, contre l'imperatrice regente Marie dΆntiociΊe et le jeune 
empereur Alexis Π Comnene, 

J, Ebersolt, comme Labarte, adll1et que la Cl1alce s'ouvrait sur 
l"Augousteon, mais aucun texte n~associe la Chalce a l~Augousteonι 
aucun ίtineraire ne fait voir Γempereur ou un autre personnage sor
tant directement de la Chalce snr I'Augousteon οιι entrant a la Cl1alce 
par Ι' Augonsteon. De plιιs, dans les attaques dιι Grand Palais par la 
Chalce i1 n'est jan1ais fait mention de lΆugousteon, come le prou
vent plnsieurs faits. On s'accorde a donner a I'Augousteon la forιne 
d'un rectangle, dont le c6te le plns long etait le c6te est-onest et dont 

la largeur etait d'environ 6ο a 6s U1etres, 



320 ResumC c1u Yoluιue 

Ρ lι α υ i s Β α .s i l β. ιι{)ιωlqιιe!5 ι,cιΥιιιι·qαer; conceι·aαnt la syι~ta.τe cle 
l'idionιe de Ι'/ιω·αssα», pp. 173-Ι9Ι. 

Dans cette etude l'a. examine certains pl1enomenes concernant la 
syntaxe dιι langag·e particιιlieι· de Pl1arassa. Ces phenornenes sont 
d~autant plus remarquables qn~on ne les rencontre pas dans aucun 
autre idioιne; ils presentent en outre une tradition ininterrompue des 
Jes teιnps Jes ρ]us recu1es. 

α) Le εlχο1' δοVναι (pour είχον Uv δοϋναι) de l'ancien grec donne 
dans le dialecte de Pl1arassa χcl δώσω qui equiνaut 3. {)d Εδιδα. 

β) L'irree] dans Jes propositions suppositives est expriιne et dans 
Ja principa]e et dans Ja subordonnee par J'aoriste de J'indicatif comme 
dans Jes temps dΉoιnere. 

γ) L'adjectif soit coιnme comp1ement soit conΊnΊe attribnt d'un 
nom coιnmun se ιnet tonjours au sing·ulier du neutre quel qu'en ·sait 
1e genre et Je noιnbre du substantif anque] i1 se rapporte. 

δ) r~e pronom demonstratif indiquant ]a repetition τd (=αvτa) se 
rapporte invariab]ement au substantif, inependannnent de son ganre 
et de son nombre. 

ε) Le genitif πανουφόρου et κατουφόρου est toujours employe 
ad verbia1elllent. 

ς) La Ιοcιιtίοη adverbiale fζ {ιστέρου χρόνου donna naissance 
a l'adνerbe {ιστέρου. L'adverbe τl:: στέρου proνient de Α'τι ύστέρου. 

ζ-η) Le comp]ement (simp]e οί.ι precede d'une ρreposition) des 
verbes transitifs se met au nωninatif. 

Les propositions finales, supposltives, relatiνes sont enoncees 
sous la conjonction respectiνe. 

-&) Le prono111 re]atif et l'adverbe re1atif τοι' ρrecedent toujours 
Je sιιbstantif auque] i]s se rapportent. 

ι-ιβ) EncJitiques et procJitiques. Noιnίnatίf a Ja p]ace du vocatif. 
Le complement indirect a 1'accusatif. 

C IH i s t ο J1 /ι i l ο ]J ο ιι l ο s Α. Τ'. '' Etendtιe cle lα jιιτidίctio1Hles 
tJ'ibιιnccιιx ecclesίαsiαstiqιιes ι! Byzcωce», pp. r92-2or. 

L'a. exaιnίne dans cette etude J'etendue de la juridictίon des dif· 
ferends ecc1esiastiques te11e qn'e11e apparait dans Ja Jegislation de J us
tinien et des autres eιnpereurs aussi bίen qιιe dans son application. 
Ι1 constate que Ja cornpetance des tribunaux ecclesiastiques etait p]ns 
etendue sortant bίen aιι de1iι des Jiι11ites que Jιιi fίxait Ja Jegislature 

~ 
! 
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imperiale. Pourtant le caractere dιι jug-eιnent des tribinaux ecclesia
stiques est p1ιιt6t arbitraJ. 

Ζ e p ο s 1'. "I~e ιlι·oit ,zcιns /rι C/ii·oniqιιe de /α Λfω·ee", pp. 202-220. 

Dans son article l'a. nous donne une esquisse succincte du droit, 
te] qu'i1 apparait entre Jes Jignes du texte g·rec de Ja c11ronique de Ja 
Morc'e. Le but de ]'a. est de n1ontrer que ce droit, quoίqιιe de prove
nance feoιla1e occidenta]e, porte J'empreinte du droit byzantin, con
trairement a ce qui se passe pour les Assises de J erusalenι qui pre
sentent ina1te,-ab1e Je droit feodaJ de 1Όccident. 

L'a. donne des exeιηp1es de cette difference pris dans Je reg1e
ιnent de differentes institιιtions, te1s que l'Ιιοιπηιαge lige, Ja reconnais
sance de ]'appel, ]e servage etc. Α Ja fin de son etude ]'a, joint une 
conrte description du systeme feode] de jurίdiction, du cadastre, du 
droit d'11eredite, ainsi que de Ja p1ace Jega]e de.Ja femιπe, comme 
tout ce]a apparait dans Jes vers de ]a Chronique de Ja Moree. 

C ο ιι Γ '" ο ιι l i s G e ο Γ g e s. "Qιιestion.s μlιo>ιetiqιιes", pρ. 22r-237. 

Dans le premier chapitre l"a. soutient qu'en ce qιιi concerne 
les fornιes λύΨτς<J.ύJιεις, l!λτaα<l:'Χυασ., παίρτς<παίρει.ς etc. il ne s'ag·it 
pas de clιangement de la 1ettre ς en _τς, ιnais de l'apparition d'un τ 
entre γ et ς, λ et ς, ρ et ς par augιnentation de la metastase des let
tres JΙ, λ et ρ pour plus facile prononciatίon des groupes. 

Dans Ie deuxierne clιapitre Γa. montre qu'en g·rec moderne seιιle
ιnent les consonances sourdes ne sont pas entrelacees. 

Dans le troisieme clιapitre expose la theorie contenιporaine en ce 
qui concerne Ies consonances nasales et montre quΌn doit classer ces 
dernίeres parmi les occlusives. 

Dans le quatrieme chapitre l"a. ιnontre qu"en grec moderne entre 
les voyelles 1es occlusives sourdes ne sont point cl1angees en sonores ; 
clans les cas tels qu"'Αράμπης<&ράπης, liμπος<δ.,ιιμος ii ne s"ag·it que 
de changeιnent dissίmi1ateιιr. 

Ρ α 1J α d ο μ ο" ι ο s .τ. "Υ α-t-il des .iοιιΓ ?ιefastes ?", pp. 238-244. 

L"a. apr€-s aνoir fait observer que la croyance en l"existance de 
jours nefastes est des Ja p]us haute antiquite profonde111ent enraci
nee dans Jes aUlES, pense qu'a ce titre eJ1e merite d'etre etndiee et de 
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luί donner une explίcatίon ratίone11e. Ι1 adωet en prίncίpe ]'exίstence 
des jours nefastes mais que ceux-ci ne peuvent pas etre fixes d"avant 
:o.mnιe nons le voyons dans les Tables attrίbuees au propl1ete Esdras, 
JO!lltes dans les «'Ιατροσόφια» des Byzantίns. 

Selon l'a. les jours nefastes ne sont occasίonnes que par J'ίnfluen
c,e qu"excerce la pre.ssion atniospherique snr Ie temperament de 
1 honιnιe . 

. I.,.es revers et les inconvenients auxquels on est expose pendant 
les Jo~rs nefast;'s . sont detai11es dans les Tables dΈsdras. Or Ies 
pr~gres de la bιologi: nιoderne nous pernιettent de constater que ces 
menιe~ effets se maωfestent par l'ίnfluence du c]Ίangement du temps. 

L a. pense que cette constatation peut nous servir a mieux com
prendre certains faits historiques qui ne sont pas suffisamment 
expliques par la Pllilosopllie de l'Hίstoίre et ίl cίte Ja Sedίtion d s 
«Nica», la prise de Constantinople par les Turcs, Waterloo et ]a cru~ 
cifixίon du Chrίst. 
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